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JACHTHAVEN 

WETTERWILLE B.V. 

Jachthaven Wetterwille is een jachthaven met 5 Gouden Ankers in het hart van Oud-Loosdrecht en beschikt over 400 

ligplaatsen. Wie zelf geen boot heeft, kan bij ons terecht voor de verhuur van Polyvalken, elektrische sloepen, 

motorbootjes, een loungeponton en fietsen. Wij zijn elke dag van het jaar geopend en bieden een uitgebreide service en 

talrijke faciliteiten, inclusief een milieustation, ruime parkeergelegenheid en gratis Wi-Fi. Twee restaurants, een SUP-

center, fitnessruimte en ecodak met kampeerplaatsen maken de vakantie-ervaring compleet, op én aan het water.  

 

In verband met de groei van onze organisatie zijn wij per direct tot 1 oktober 2015 op zoek naar een  

 

                          Assistent Havenmeester M/V voor 2-3 dagen per week 

 

Als assistent havenmeester ben je in deze veelzijdige functie gastheer/gastvrouw voor alle ligplaatshouders en 

passanten die zich mede door jouw houding thuis gaan of blijven voelen op de jachthaven. Je assisteert bij de verhuur 

van zeilboten en sloepen, verkoopt ijsjes achter de receptie, int de borg bij verhuur en beantwoordt telefoon en email. Je 

rekent ligplaatsgelden af, houdt de sanitaire voorzieningen in goede staat, informeert klanten over de vele mogelijkheden 

van de jachthaven en helpt schepen bij het afmeren. Tevens assisteer je bij het hijsen, te water laten, opbokken en 

stallen van pleziervaartuigen en voer je samen met de rest van het team regulier onderhoud uit aan gebouwen en 

terrein. 

Wij bieden 

 Een leuke baan in een prachtige omgeving, waarin klanten op vakantie zijn, en ervaren en leuke collega’s die je 

op weg helpen. Eventueel mogelijkheden naar meer uren en langere periode 

 Een afwisselende functie binnen een sterk dynamisch, groeiend en goed georganiseerd bedrijf 

 Prettige, informele werksfeer met veel ruimte voor eigen initiatief 

 Marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden 

 

Profiel 

 Gek van water en watersport 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau  

 Werkervaring in een soortgelijke functie is een pré 

 Flexibiliteit qua uren, werktijden en -dagen 

 Klantgericht en klantvriendelijk 

 Een proactieve en servicegerichte instelling 

 Hands on, handig, technisch inzicht 

 Ervaring met hijsen, te water laten en op- en afbokken van pleziervaartuigen 

 Bereidheid regelmatig in het weekend en avonduren te werken 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  

 Goede kennis MS Office 

 In staat zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen 

 

Reageren/meer informatie 

Heb je belangstelling voor deze functie en pas je volledig in het profiel, stuur dan je brief met motivatie en CV naar 

yvonne@ip-advies.nl  

Voor meer informatie over Jachthaven Wetterwille verwijzen we je graag naar www.jachthavenwetterwille.nl 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen Yvonne de Rooij, interim personeelsadviseur, 

0623595404. 
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