Medewerker Reederij OOSTERSCHELDE (24-32 uur per week)
Afwisselende functie op het rederijkantoor van de historische zeilschepen
OOSTERSCHELDE en HELENA. De schepen worden ingezet voor meerdaagse
zeilreizen, evenementen en dagtochten voor zowel de zakelijke als de particuliere
markt.
Vanaf ons kantoorschip in hartje Rotterdam regelen we met een klein team alles rondom de
schepen. Je werkt aan zowel sales & marketing als aan de operationele kant. We bedenken
reizen en evenementen, we verkopen ze en verwerken de boekingen. Daarnaast zorgen we
voor de bemanningsplanning, onderhoudsplanning, het boeken van tickets voor de
bemanning. We zorgen dat bestellingen aan boord komen en we leggen contacten met
mensen en organisaties over de hele wereld.
Het profiel
Je bent communicatief vaardig, zowel in het Engels als in het Nederlands. Je belt liever dan
dat je e-mailt. Je bent enthousiast over de schepen en de ervaring die we bieden aan boord
en weet dat over te brengen op anderen. Je kunt projectmatig werken, je werkt nauwkeurig
en voelt je verantwoordelijk voor het werk dat je verricht. Je kunt goed organiseren en
schakelen wanneer dat nodig is. Het belang van de schepen staat voorop en bovenal ben je
gemotiveerd en zet je een stap extra om klanten een onvergetelijke reis of evenement te
bezorgen.
Functie-eisen
•
MBO+ of HBO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van
marketing/sales/hotel/leisure management.
•
Woonachtig in regio Rotterdam
•
Praktisch ingesteld, oplossingsgericht.
•
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
•
Beheersing van andere talen is een pré
•
Ervaring met MS Office
•
Bereid om af en toe in het weekend of ‘s avonds te werken (tijdens verschillende
reisbeurzen)
•
Affiniteit met zeilen
•
Actief met social media en interesse in de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak
•
Creatief in het schrijven van teksten in het Engels en Nederlands.
Wat wij bieden
•
Een baan voor 24 tot 32 uur per week
•
Een zeer afwisselende functie waarin je in korte tijd veel leert.
•
Contact met klanten over de hele wereld
•
Een unieke werkplek midden in Rotterdam
•
Salarisindicatie €1800 - €2200 (o.b.v. een 40-urige werkweek)
Reden
Uitbreiding van het team.
Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag (t.a.v. Elvira Beetstra) jouw sollicitatie met CV
per email naar info@oosterschelde.nl.
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