
Verhuurmedewerker bij Yachtcharter De Drait - Drachten & Woudsend

Ben jij op zoek naar de mooiste baan in de watersport? Dan is de functie als
verhuurmedewerker bij Yachtcharter De Drait perfect voor jou!

Als verhuurmedewerker werk je mee op allerlei verschillende fronten:
-Instructies geven aan boord;
-Schippertrainingen verzorgen ;
-Uitvoeren van klein onderhoud aan de boten;
-Boten voorbereiden /gereed maken voor vertrek;
-Meewerken in de gehele organisatie.

Ben je student en heb je veel vrije tijd? Of ben je al gepensioneerd en wil je toch nog graag
iets doen met je vrije tijd? Vind je het leuk iemand iets te leren en heb je affiniteit met de
watersport? Solliciteer dan direct op deze brede functie bij de Drait Yachting.
Wij bieden deze functie aan op onze locaties in Drachten en Woudsend (Friesland, NL).

Wat vragen wij van jou?
-Minimaal twee dagen per week beschikbaar: prioriteit op onze verhuur wisseldagen
maandag en vrijdag (en eventueel in het weekend);
-Je spreekt Nederlands, Duits en/of Engels;
-Je hebt geen 8.00 tot 17.00 mentaliteit;
-Je vindt het leuk om onze gasten wegwijs te maken op het water en in de nabije omgeving.

Over De Drait Yachting
De Drait Yachting is een internationaal bedrijf met twee vestigingen in Friesland (Woudsend
en Drachten) en twee vestigingen in Duitsland (Brandenburg en Röbel). De hoofdvestiging
bevindt zich in Drachten, waar zich naast een yachtcharter ook een jachthaven en jachtwerf
bevindt. Bij de locaties in Duitsland is voornamelijk de verhuur van de boten het belangrijkste
onderdeel. In Drachten en Woudsend biedt de Drait Yachting daarnaast ook een service
locatie voor zowel de verhuur als particuliere schepen. Yachtcharter de Drait biedt over deze
vier locaties een gevarieerde vloot van circa 100 motorboten. In Drachten is er ook
dagverhuur van sloepen, kano’s, sup’s en 2 zeilbootjes. Ook vind je het restaurant de
‘Captains Lounge’ op de jachthaven in Drachten.

Ben je enthousiast geworden over deze vacature? Neem dan snel contact met ons op en bel
ons op 0512 513 276 of stuur jouw sollicitatie naar info@dedrait.com

Wil je graag een seizoen bij ons werken, maar is de afstand lastig? Vraag dan naar de
mogelijkheid om gebruik te maken van de havenwoningen op onze locaties in Drachten en
Woudsend.

mailto:info@dedrait.com

