
	

			

 
 
Profiel 

 
Schipper stevenaak HELENA 
 
Neem jij de leiding aan boord van ons historische zeilschip? 

Reederij Oosterschelde is op zoek naar een schipper voor de historische, museale 
stevenaak HELENA. De HELENA (1875) is het oudste, nog zeilende 
binnenvaartschip van Nederland. Na een uitgebreide restauratie voorziet de 
HELENA in eigen onderhoud door het varen van dagtochten met groepen tot 48 
personen. Om dit te mogen doen, voldoet de HELENA aan de strengste 
veiligheidseisen (ROSR). Vanuit de museale Leuvehaven in Rotterdam bevaart de 
HELENA alle binnenwateren, tot Bazel in Zwitserland aan toe! 

 

Over de functie van schipper 

Om de HELENA te varen, te onderhouden én om onze gasten een fantastische dag 
te bezorgen, zoeken wij een gemotiveerde schipper die zich wil inspannen voor het 
behoud van de HELENA. Als schipper ben je verantwoordelijk voor het varen van 
het schip. Samen met de maat, scheepskok en bedieningsmedewerkers bezorg je 
onze gasten een onvergetelijke dag! Daarnaast coördineer en enthousiasmeer je 
de vrijwilligers die de HELENA regelmatig ondersteunen. 

 

Minstens zo belangrijk als het varen, is het onderhouden van de HELENA. Met een 
zeer uitgebreide restauratie is het schip begin 2000 teruggebracht in originele 
staat. De Helena is door het Ministerie van OCW erkend als varend monument. Het 
doel van de rederij is om het schip te behouden voor volgende generaties. Het is 
voor ons dus erg belangrijk dat de schipper affiniteit heeft met varend erfgoed en 
wil bijdragen aan het behoud van de HELENA. Natuurlijk word je hierin 
ondersteund door het rederijkantoor en specialistische partners. We leren je graag 
veel, maar we leren net zo graag van jou! 

 

Als schipper van de HELENA moet je onze gasten kunnen enthousiasmeren. Naast 
dagtochten met bedrijven en particulieren zeilen we ieder jaar een groot aantal 
‘sociale tochten’. Tijdens deze tochten zetten we het schip in t.b.v. jongeren, 
ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, of mensen die 
anderszins bijzondere aandacht behoeven en bezorgen deze een gezellige en 
geheel verzorgde zeiltocht 

 



	

			

 

 

 

Over ons 

De HELENA valt, samen met de driemasttopzeilschoener OOSTERSCHELDE, onder 
bestuur van stichting ‘Het Rotterdamse Zeilschip’. De stichting heeft geen 
winstoogmerk. Wij zijn dus een ideële onderneming, met als doel onze historische 
schepen door een goede exploitatie en gedegen onderhoud te behouden voor 
toekomstige generaties. Lees hier meer over ons! 

 

Wat bieden wij! 

Heel graag vullen we de rol die je aan boord inneemt samen met jou in. We bieden 
je een zelfstandige, flexibele en veelzijdige functie, waar we je veel ruimte willen 
geven voor eigen initiatief. Een periode op het Ijsselmeer of de Zeeuwse wateren 
varen? Een bijzonder project opstarten? Vanuit je eigen bedrijf ondernemen? Laten 
we het samen uitwerken en ons best doen om er een groot succes van te maken! 

 

Je kunt je in al je werkzaamheden gesteund voelen door het rederijkantoor. Wij 
staan met raad en daad terzijde en nemen alle backoffice-taken voor onze 
rekening. De vaste ligplaats van de HELENA is de Leuvehaven, in het hart van 
Rotterdam. Hier houden wij ook kantoor aan boord van de SALVATOR. Een unieke 
werkplek is gegarandeerd! Natuurlijk bieden we je een passende beloning en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Het soort dienstverband is bespreekbaar. 

 

Wat ben jij! 

Je bent ondernemend, zelfstandig en creatief en hebt organisatietalent. Het is wel 
zo prettig als je ook op het gebied van onderhoud vaardigheden hebt. Je kunt goed 
schakelen tussen de verschillende groepen gasten die wij aan boord ontvangen. 
Natuurlijk ben je in het bezit van de benodigde papieren (zeilbewijs of groot 
vaarbewijs). Ervaring op een vergelijkbaar schip is een vereiste en je onderschrijft 
de doelstellingen van onze rederij en je wilt je graag inzetten voor het behoud van 
uniek varend erfgoed. Wij richten ons op de lange termijn, dus we hopen een 
langdurige samenwerking aan te kunnen gaan! 

 

Geïnteresseerd? Leuk! 
We ontvangen graag je CV en motivatiebrief t.a.v. Gerben Nab. 
Postbus 23429 | 3001 KK Rotterdam | info@oosterschelde.nl | 010-436 42 58 
 
Alvast een kijkje nemen aan boord? 
Loop de virtuele tour over het schip! 


