VACATURE:
FRONT OFFICE / PROJECTMEDEWERKER WATERSPORT
Wij zoeken jou!
Een enthousiaste Front-office / Projectmedewerker (MBO/HBO werk- en
denkniveau) met passie voor zeil- en watersport. Bij voorkeur heb je enige
ervaring in soortgelijke functie of soortgelijke omgeving.
Kom bij óns aan boord, als je graag je handen uit de mouwen steekt en samen
met het team onze klanten optimaal wilt bedienen.

Wat ga je doen?
Deze functie is afwisselend. Enerzijds heb je klantcontact (zowel telefonisch als
fysiek) met Nederlandse en Duitse klanten. Je neemt projecten aan en zorgt
ervoor dat deze administratief correct verwerkt worden zodat de monteurs
ermee aan de slag kunnen. Je beheert het proces van onze jachthaven. Denk
aan het bijhouden en verwerken van contracten van ligplaatshouders,
overzichten, factureren en stroomopname. Ook zorg je voor een vlekkeloze
afhandeling van de werkzaamheden rondom de winterstalling. Denk aan
mailingen, contracten, kalenderbeheer en facturatie. De functie is afhankelijk van
jouw expertise of interesse deels zelf in te vullen. .Er zijn mogelijkheden om je te
focussen op verkoopbemiddeling of meer richting financieel administratieve
processen en boekhoudkundige zaken) .
Kom bij ons aan boord als je van diversiteit houdt, graag je handen uit de
mouwen steekt en samen met het team onze klanten optimaal wilt bedienen.
Jouw talenten!
Organiseren | Plannen | Prioriteiten stellen | Initiëren | Hands-on | Flexibel
Accuraat | Communicatief | Gedreven | Leergierig | Verantwoordelijkheid |
Logisch denken | Zelfstandig en in teamverband weken
Jouw kennis!
Administratieve en/of commerciële opleiding | affiniteit met techniek en
waterport | Engelse en Duitse taal

Waar ga je werken?
Sailcentre Makkum is een full-service watersportbedrijf op een unieke locatie aan
het IJsselmeer. Wij beschikken al ruim 30 jaar over een jachthaven en
winterstalling en doen daarnaast divers onderhoud, reparaties en installaties aan
deze zeiljachten en enkele motorboten. Ook doen we jachtbemiddeling in
opdracht van onze klanten. We werken met veel passie en enthousiasme aan
deze schepen en hebben een kleine crew met veel ervaring en kennis. Wij zijn
servicegericht, gaan voor kwaliteit en klanttevredenheid. We werken afwisselend,
zelfstandig en als team, aan projecten. Onze klanten zijn overwegend
Nederlands, een deel komt uit Duitsland. Onze werkplaats is beneden en ons
kantoor waar je bureau staat is boven van waaruit je een prachtig uitzicht over
de haven hebt.
Wij bieden een marktconform salaris (HiswaRecron cao, afhankelijk van kennis
en ervaring) en een afwisselende functie (32-38 uur). De werkdagen zijn in
principe van maandag tot en met vrijdag. Het kan voorkomen dat er op
zaterdagen gewerkt wordt.
Ben je geïnteresseerd in deze functie? E-mail dan je motivatie + CV naar:
info@sailcentremakkum.nl o.v.v. de functie. Wil je meer weten over deze baan?
Neem dan contact op met Rieks of Elisabeth op 0515-23 23 55. Acquisitie n.a.v.
deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

