
 
 

 
 
 
 

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE VAKANTIEJOB? 
JACHTCLUB SCHEVENINGEN 

ZOEKT ENTHOUSIASTE ASSISTENT HAVENMEESTERS 
VOOR HET ZOMER(VAAR)SEIZOEN 

Ben je minimaal 18 jaar, vanaf begin april- tot en met 31 augustus 2019 
beschikbaar en ben je op zoek naar een leuke uitdagende en afwisselende 

vakantiejob in de jachthaven van Jachtclub Scheveningen: 
 

LEES DAN DEZE ADVERTENTIE! 
 
 

Wie zoeken wij: 
Jachtclub Scheveningen zoekt voor het zomer(vaar)seizoen meerdere assistent havenmeesters, die 
tijdens de bovengenoemde periode beschikbaar zijn, gedurende de gehele week (inclusief de 
weekeinden), met variabele werktijden in wisseldiensten tussen 7:00 uur en 23:00 uur. 
Wat zijn de taken: 
- je ontvangt werkinstructies van de jachthavenmanager en de havenmeester; 
- je verleent service aan de leden, passanten en bezoekers van Jachtclub Scheveningen; 
- je treedt namens Jachtclub Scheveningen op als gastheer/vrouw voor alle bezoekers; 
- je assisteert bij het toewijzen van ligplaatsen aan passanten/bezoekers en helpt zo nodig bij 
  het aanleggen/afmeren van de jachten; 
- je rekent het liggeld met de passanten af; 
- je verricht - in voorkomende gevallen - schoonmaakwerkzaamheden en reparaties; 
- je verricht alle overige werkzaamheden voor het goede functioneren van de jachthaven. 
Wat vragen wij: 
- je hebt een opleiding/diploma op minimaal middelbaar onderwijs niveau; 
- je bent enthousiast, gemotiveerd en bereid om “de handen uit de mouwen te steken”; 
- je bent klantvriendelijk en servicegericht; 
- je bent netjes en nauwkeurig; 
- je bent beschikbaar in de periode april tot en met augustus. Uitloop voor diensten in september en 
  oktober bespreekbaar.  
- je bent bereid om in wisseldiensten te werken, zowel overdag als ’s-avonds (bloktijden 
  van 7:00 uur tot 23:00 uur) en ook gedurende de weekenden. Rooster in overleg. 
- kennis van de watersport is een pré, het bezit van een vaarbewijs is vereist of je bent bereid deze te  
  behalen.  
- Een marifoonbedieningscertificaat en/of EHBO-diploma zijn niet vereist, maar wel in je voordeel. 
Wat bieden wij: 
- een leuke, afwisselende vakantiejob in een recreatieve watersportomgeving; 
- samenwerking in een jong, sportief en enthousiast team; 
- een goede financiële beloning (op uurbasis, inclusief vakantietoeslag). 
 
 
Ben je geïnteresseerd: 
Als je in aanmerking wilt komen voor deze leuke vakantiejob, stuur dan je sollicitatie met CV 
per email naar info@jachtclubscheveningen.com. 
Ter attentie van H.O.S. de Haer Jachthavenmanager. Je ontvangt van ons zo spoedig mogelijk via 
email bericht. Tot uiterlijk 18 februari 2019 heb je gelegenheid om op deze advertentie te reageren. 
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