Havenmeester m/v - RBSC jachthaven Zeebrugge
Droom je van een actieve, gevarieerde en afwisselende job in een jachthaven?
Hou je van sociaal contact en ben je technisch aangelegd?
Heb je enige affiniteit met water en boten?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Locatie:
Royal Belgian Sailing Club Zeebrugge (rederskaai 1, 8380 Zeebrugge)
Functieomschrijving:
Dagelijkse leiding over de haven en het aanspreekpunt voor leden en gasten.
Welke verantwoordelijkheden laten we graag aan jou over?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Verantwoordelijk voor het beheer van de haven (ligplaatsbeheer van leden en passanten)
Verantwoordelijk voor het ontvangst van de bezoekers
Je bent het aanspreekpunt voor al onze leden en bezoekers
Je zorgt voor een goede klantenservice en ledenwerking
Verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden van gebouwen, steigers, havenmaterieel
Toezicht op naleving van de reglementen, veiligheid, orde en netheid in de jachthaven
Je verzorgt de administratieve kant van de jachthaven en haar activiteiten
Je staat in voor de communicatie, de promotie en het uitvoeren van onze activiteiten
Je helpt mee aan het onderhoud van ons botenpark en infrastructuur

Welke kwalificaties verwachten we van jou?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je bent verwelkomend, vriendelijk en enthousiast
Je bent een organisatietalent en werkt nauwkeurig
Je bent handig en je bent technisch goed onderlegd
Je kan zelfstandig werken
Ervaring met watersport en boten is een pluspunt
Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels
Je bent in het bezit van rijbewijs B
Weekendwerk schrikt je niet af
Een nieuwe uitdaging schrikt je niet af

Wij bieden je:
✓
✓
✓
✓
✓

Een voltijds contract in een vakantie- en watersportsfeer
Een gevarieerd takenpakket in een uniek kader aan zee
Een interne opleiding door een ervaren team
Een aangepast uurrooster naargelang het seizoen
Een correcte verloning, maaltijdcheques plus hospitalisatieverzekering

Interesse? Aarzel niet en neem contact met ons op:
Royal Belgian Sailing Club
Tav Patrick Demesmaeker
Rederskaai 1
8380 Zeebrugge
T: 050/54 49 03
Gsm: 0495/21 99 22
Email: zeebrugge@rbsc.be

