Vacature stage Assistent Operationeel Manager / Leisure Manager
Organisatie opdrachtgever:
Labels waar je voor werkt:
Locatie stageplaats:
Beschikbaar voor:
Stagevergoeding:

Groepsuitjes Breda BV
Bootje Varen Breda, BAAI Breda, Groepsuitjes Breda en Breda Drijft
Kantoor gevestigd in Breda centrum
20 weken stage en 40 weken stage (40 weken heeft voorkeur)
Ja

Omschrijving Groepsuitjes Breda BV:
Groepsuitjes Breda BV is de overkoepelende organisatie achter: Bootje Varen Breda, BAAI Breda,
Groepsuitjes Breda en het evenement Breda Drijft! Groepsuitjes Breda is al 12 jaar gevestigd op een
mooie locatie in het centrum van Breda. Met een jong en enthousiast team van 10 vaste werknemers
en ongeveer 75 oproepkrachten zijn wij het hele jaar door druk in de weer om een glimlach te
toveren op de gezichten van duizenden gasten die jaarlijks één of meerdere malen aanwezig zijn bij
één van onze locaties of evenementen.
Bootje Varen Breda is de onderneming waar het allemaal mee begonnen is. Met 2 gehuurde boten
vaarden we de eerste tochten door de Singels. Ondertussen is Bootje Varen Breda veel meer dan
alleen een boottochtje door de Singels. Met een vloot van 15 boten en luxe sloepen varen we ruim
30.000 gasten per jaar door Breda en doen we dat voornamelijk in combinatie met BBQ’s
Borrelarrangementen of een heerlijke Lunch aan boord. (https://www.bootjevarenbreda.nl)
Sinds een paar jaar is daar ook een volledige Zelf Varen tak aan toegevoegd, waarbij de gast zelf met
een gehuurde boot het water op kan om Breda te gaan verkennen. (https://www.zelfvarenbreda.nl)
BAAI Breda is de locatie waar al deze sloepen vertrekken, maar sinds juni 2019 juist ook een
prachtige horeca locatie aan het water. Er hangt het gehele jaar door een heerlijk festivalsfeertje en
brengen wij er graag tot leven met verschillende publieke events zoals de VrimiBAAI, maar juist ook
door middel van zakelijk events. Hier komt alles samen en gegarandeerd dat hier op korte termijn
nog vele mooie events gaan volgen! (https://www.baaibreda.nl)
Tot slot organiseren we Breda Drijft. Breda Drijft is een uniek evenement waarbij jaarlijks bijna 3000
deelnemers in rubberboten, opblaasflamingo’s en zwembaden te water gaan om op het water te
genieten van toffe acts, de zon en een heerlijk drankje! (https://www.facebook.com/bredadrijft/)
Bij al onze bedrijven en events streven we maar één ding na: Een onvergetelijke dag voor onze
gasten!
Wat houd deze stage bij ons in:
Tijdens deze stage ben je de spil in het web tussen alle ondernemingen. Je ondersteunt de
leidinggevenden van de verschillende ondernemingen, maar tegelijkertijd ben je ook de verbinding
tussen de verschillende bedrijven die bij BAAI samenkomen. Samen met hen en de vele werknemers
ben je verantwoordelijk voor de uitvoer van ruim 2000 uitjes gecombineerd met de duizenden
gasten die wekelijks bij BAAI genieten van een hapje, drankje of uitje.
Op drukke dagen ben jij het aanspreekpunt voor de gast. Je behoudt het overzicht, kijkt vooruit,
bewaakt de planning en gaat probleemoplossend te werk als dat nodig is. Dit alles met als doel om
de klantbeleving te optimaliseren. Om deze rol tijdens het piekmoment goed in te kunnen vullen is
een goede voorbereiding voorafgaand van groot belang. Hier werk je dus echt naar toe!
Daarnaast ben je op de rustigere dagen ook actief betrokken bij de uitvoer! Ben je bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor een spelprogramma bij BAAI, leid je de Zelf Varen tak of ben je de gastheer bij

een boottocht. Ook geef je op deze dagen leiding aan meerdere MBO stagiaires die samen met jou
zorgen voor deze uitvoer.
Naast deze “normale” dagen (waarbij eigenlijk geen dag echt hetzelfde is), krijg je ook tijdens Breda
Drijft en tijdens de verschillende Events bij BAAI een verantwoordelijke rol. We zijn steeds in
ontwikkeling en doen onze uiterste best om de beleving van onze uitjes en events steeds verder te
optimaliseren.
Al met al een erg uitdagende stage waar jij samen met ons team je uiterste best doet om elke gast
een onvergetelijke dag te laten beleven. Of dit nou de gast is die toevallig langs fiets voor een bakje
koffie of een zakelijke groep is met een compleet dagprogramma. Elke gast staat bij ons op nummer
één en als leisure manager ben jij voor hun verantwoordelijk!
Opdracht gedurende je stage:
De invulling van jouw stage opdracht bespreken we graag samen met jou aan het begin van je stage.
Je kan je voorstellen dat er met meerdere tal van opdrachten denkbaar zijn. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een nieuw publieksevent bij BAAI, de ontwikkeling van een nieuw stadsspel, maar
het kan ook zomaar het door ontwikkelen zijn van een concept.
Student profiel:
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde student met een organisatie talent. Je bent stressbestendig,
erg flexibel, communicatief sterk, hebt een commerciële instelling en bent vooral sterk in het
aansturen en het houden van overzicht. Je kijkt vooruit, bent bereid om in het weekend te werken en
bent bereid om een stap extra te zetten wanneer dit nodig is.
Je komt te werken in een jong, gezellig en enthousiast team. Samen met jou doen we onze uiterste
best om elke gast een geweldige dag te beleven. Daarnaast kom je terecht in een hard groeiend
bedrijf, dus ook een kans op een baan na je stage is aanwezig.
Wil jij onderdeel worden van ons team?
Mail dan je C.V. + Sollicitatie naar ward@groepsuitjesbreda.nl t.a.v. Ward van Zanten.

