
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Over Bootje Varen Breda en Groepsuitjes Breda 
Bootje Varen Breda is onderdeel van Groepsuitjes Breda BV, waar ook  
BAAI Breda, Kookstudio Breda en Breda Drijft onderdeel van zijn.  
Bootje Varen Breda bestaat ondertussen ruim 13 jaar en is een dynamisch  
bedrijf. Met een leuk en jong team zorgen wij ervoor dat ruim 30.000 gasten per  
seizoen, met een glimlach op het gezicht, een onvergetelijke dag beleven in Breda. Dit kan aan 
boord van één van onze 19 luxe sloepen, tijdens één van onze spelactiviteiten, tijdens event of 
borrel bij BAAI maar bijvoorbeeld ook tijdens een evenement als Breda Drijft! Voor het nieuwe 
seizoen zijn wij per 1 maart op zoek naar een fulltime Manager Operations Bootje Varen 
Breda.   
 

Functieomschrijving 
Als Manager Operations ben je een spin in het web en verantwoordelijk voor de operatie en 
uitvoer van onze 2500 boottochten en uitjes per jaar. Je geeft hierbij leiding aan een team van 
30 schippers en  5 - 10 stagiaires. Samen verzorgen jullie een onvergetelijke dag voor al onze 
gasten. Je opereert vanuit onze horecalocatie BAAI en zorgt ervoor dat deze en al onze sloepen 
er ten alle tijden piekfijn uit zien. Op drukke momenten ben jij aanwezig en geef je jouw team 
de juiste sturing. Je houdt je bezig met het aansturen van stagiaires en schippers, onderhoud 
samenwerkingen met partners, bent bezig met de personeelsplanning, maar bent vooral 
verantwoordelijk voor onze vertreklocatie en onze luxe sloepen en hebt hierbij maar één doel, 
een optimale beleving voor de gast. Herken jij jezelf hierin en voldoe je aan onderstaande 
eisen, dan komen we graag met jou in contact! 

- Woonachting in Breda of omgeving 
- Afgeronde HBO opleiding met bij voorkeur 1 – 3 jaar werkervaring 
- Je bent een harde werker en echte aanpakker 
- Verantwoordelijk en commercieel ingesteld 
- Stressbestendig, probleemoplossend en flexibel 
- Geen probleem met werken in het weekend en bestand tegen seizoenspieken 
- Ervaring met leiding geven 
- Relevante werkervaring in de Horeca, Leisure of Eventbranche is een pré!  

 

Wij bieden jou:  
Je komt te werken in een jong, gezellig en enthousiast team in het hart Breda. Samen met 
jouw team verzorg je de gehele zomer de mooiste uitjes voor onze gasten. We bieden jou een 
marktconform salaris binnen een ondernemend en groeiend bedrijf. Je krijgt de kans om in 
een uitdagende en leerzame functie mee te werken aan de groei van Bootje Varen Breda en 
Groepsuitjes Breda BV wat ook voor jou mooie kansen kan opleveren.  
 

Interesse?  
Stuur dan je CV + sollicitatiebrief voor 17 januari naar: ward@groepsuitjesbreda.nl.  
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