Parttime Beheerder/Stuurman/Matroos gezocht voor zeilschip HELENA
Rijnreederij HELENA is per direct op zoek naar een nieuwe medewerker voor zeilschip HELENA.
Functie eisen
- Communicatief vaardig
- Enthousiast
- Ervaring met zeilen (bij voorkeur platbodem)
- Creatieve teamwerker
- Flexibel inzetbaar
- Fysiek in goede conditie
- Zelfstandig en verantwoordelijk
- Woonachtig in of dichtbij Rotterdam
Functieomschrijving
Aan boord van stevenaak HELENA vaar je samen met de schipper het schip. Je ondersteunt en
assisteert de schipper voor, tijdens en na het varen. Ook het onderhoud aan het schip is een
groot onderdeel van je werk. Je bent goed in het enthousiasmeren en motiveren van de gasten.
Naast dagtochten met bedrijven en particulieren is er elk seizoen ook een groot aantal sociale
tochten voor mensen met een beperking. Lichamelijk, geestelijk, financieel of anders.
Gemakkelijk kunnen schakelen tussen deze verschillende groepen is belangrijk.
De schipper van de HELENA werkt op freelancebasis en jij zal daarom het gezicht van het schip
worden. De HELENA heeft een groep vrijwilligers die het schip regelmatig ondersteunen, de
coördinatie van dit vrijwilligersbestand zal ook bij je taken horen. Op basis van je interesses en
vaardigheden kun je je takenpakket uitbreiden door bijvoorbeeld mee te denken over de
marketing en communicatie, het inplannen van (catering)personeel, het organiseren van
onderhoudsdagen, het bijhouden van de social mediakanalen. Je hoeft niet alles te kunnen, want
we werken in een klein team en we doen het samen, maar je kunt de functie zo breed invullen als
je zelf wilt.
Wij bieden
- Flexibele deeltijdbaan
- Werktijden in overleg
- Leerzaam met doorstroommogelijkheden
- Veelzijdige verantwoordelijke taken in klein team
- Minimumloon en vakantiedagen naar rato
Organisatie
De HELENA valt onder de hoede van Stichting Het Rotterdamse Zeilschip. Doel van deze stichting
is het behoud van historische Rotterdamse schepen, voor een zo breed mogelijk publiek. Het
eerste project van de stichting was de restauratie van de driemastschoener OOSTERSCHELDE. In
1999 volgde de restauratie van de uit 1875 stammende stevenaak HELENA. De HELENA werd
minutieus in oorspronkelijke staat hersteld. Sinds 2003 vaart het schip dagtochten in de wateren
rond Rotterdam met groepen van maximaal 48 personen.
Solliciteren?
Stuur je CV en motivatiebrief naar het rederijkantoor t.a.v. Elvira Beetstra,
info@oosterschelde.nl. Voor vragen bel 010-4364258.

