Wij zoeken medewerkers voor de verhuur
Op de terugkomdagen (vrijdag, zaterdag en maandag) moeten onze boten worden
schoongemaakt en worden klaargemaakt voor de volgende klant. Hiervoor zoeken wij
tijdens het vaarseizoen diverse medewerkers:
Schoonmakers interieur:
• Schoonmaken van het interieur,
• Controle van het inventaris,
• Verhuur-klaar maken van de boten,
• Verantwoordelijk voelen voor de verhuurvloot en de vakantie van onze klanten,
• Ondersteuning van alle verder voorkomende activiteiten die in het gehele bedrijf kunnen
voorkomen.
Schoonmakers exterieur:
•
Schoonmaken/wassen van de buitenkant van de boten,
•
Controle van eventuele schades,
•
Aftanken en verhuur-klaar maken van de boten,
•
Verantwoordelijk voelen voor de verhuurvloot en de vakantie van onze klanten,
•
Ondersteuning van alle verder voorkomende activiteiten die in het gehele bedrijf kunnen
voorkomen.
Jouw profiel:
• Een VMBO of vergelijkbaar werk- en denkniveau,
• Enthousiast en resultaat gericht,
• Service- en klantvriendelijkheid vinden wij belangrijk,
• Een sterke affiniteit met de watersport,
• Je kunt goed omgaan met mensen met diverse achtergronden,
• Je hebt een collegiale houding, doorzettingsvermogen en een positieve werkmentaliteit,
Wij bieden:
Een leuke baan binnen een prachtig en veelzijdig bedrijf in het hart van de Friese watersport. Binnen
de organisatie is ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Het gaat om een dienstverbanden op
oproepbasis tot maximaal 38 uur per week in het verhuurseizoen.
Centerpoint Charters BV is bestaat reeds vele jaren. Voorheen in Sneek en sinds november 2017 in het fraaie
watersportdorp Terherne. Met een gevarieerde vloot van 40 jachten is Centerpoint dé plek voor een mooie
start van een fantastische watersportvakantie.
Naast de verhuur via Centerpoint Charters, beheren wij ook een leuke jachthaven, hebben wij een veelzijdig
reparatie & onderhoudswerf en met Jachtbemiddeling v/d Veen een enorme verkoophaven met ca 180
gebruikte boten in de aanbod.

Solliciteren? Stuur je motivatiebrief samen met je CV naar Centerpoint Charters, t.a.v. de directie.
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