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Lijkt het jou ook zo lekker om de hele dag op en om hetLijkt het jou ook zo lekker om de hele dag op en om het  
water te werken op een van de gezelligste locaties vanwater te werken op een van de gezelligste locaties van  

Breda? Stuur dan je sollicitatie naarBreda? Stuur dan je sollicitatie naar  
buiten@bootjevarenbreda.nlbuiten@bootjevarenbreda.nl

mailto:buiten@bootjevarenbreda.nl


Als je stage komt lopen bij Bootje Varen Breda verzorgenAls je stage komt lopen bij Bootje Varen Breda verzorgen
jullie samen met ons de gehele operatie. Samen met onsjullie samen met ons de gehele operatie. Samen met ons
enthousiaste team ben je dan verantwoordelijk voor deenthousiaste team ben je dan verantwoordelijk voor de
tientallen tochten die dagelijks vertrekken vanaf BAAI.tientallen tochten die dagelijks vertrekken vanaf BAAI.
Je helpt hierbij mee in het voorbereiden van de boten,Je helpt hierbij mee in het voorbereiden van de boten,
tochten en de locatie. Maar je zult ook zeker zelf hettochten en de locatie. Maar je zult ook zeker zelf het
water op moeten met een van onze boten. Of dit nou iswater op moeten met een van onze boten. Of dit nou is
om ‘simpelweg’ een boot in zijn vak te leggen of juist omom ‘simpelweg’ een boot in zijn vak te leggen of juist om
ondersteuning te bieden bij ‘gestrande’ boten die eldersondersteuning te bieden bij ‘gestrande’ boten die elders
in het water liggen.in het water liggen.   

Hard werken en verantwoordelijkheid kunnen dragenHard werken en verantwoordelijkheid kunnen dragen
wordt binnen ons bedrijf snel herkend en beloond. Binnenwordt binnen ons bedrijf snel herkend en beloond. Binnen
no-time kun je doorgroeien naar een functie met meerno-time kun je doorgroeien naar een functie met meer
verantwoordelijkheid en/of zelfs tot volwaardig schipper.verantwoordelijkheid en/of zelfs tot volwaardig schipper.
Je kunt bij ons dan ook gratis je vaarbewijs halen!Je kunt bij ons dan ook gratis je vaarbewijs halen!   

Lijkt het jou ook zo lekker om de hele dag op en om hetLijkt het jou ook zo lekker om de hele dag op en om het
water te werken met je kop in de zon op een van dewater te werken met je kop in de zon op een van de
gezelligste locaties van Breda? Ben jij graag hard aangezelligste locaties van Breda? Ben jij graag hard aan
het werk en heb je oog voor de gast?het werk en heb je oog voor de gast?  

Stuur dan je sollicitatie naarStuur dan je sollicitatie naar
buiten@bootjevarenbreda.nlbuiten@bootjevarenbreda.nl  en wie weet sta jij deze en wie weet sta jij deze

zomer bij ons betaald bij te bruinen op de kade!zomer bij ons betaald bij te bruinen op de kade!
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