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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 schipper bij Bootje Varen Breda verzorg je samen metAls schipper bij Bootje Varen Breda verzorg je samen met
ons de gehele operatie. Samen met ons enthousiasteons de gehele operatie. Samen met ons enthousiaste
team ben je verantwoordelijk voor de tientallen tochtenteam ben je verantwoordelijk voor de tientallen tochten
die dagelijks vertrekken vanaf BAAI. Je helpt hierbij meedie dagelijks vertrekken vanaf BAAI. Je helpt hierbij mee
in het voorbereiden van de boten, tochten en de locatie.in het voorbereiden van de boten, tochten en de locatie.   

Je bent flexibel inzetbaar en vind het niet erg om ook inJe bent flexibel inzetbaar en vind het niet erg om ook in
de weekenden en avonden te werken. Je bent een echtede weekenden en avonden te werken. Je bent een echte
gastheer of gastvrouw en je kijkt er nu al naar uit omgastheer of gastvrouw en je kijkt er nu al naar uit om
deze zomer aan boord te staan van een prachtige sloep!deze zomer aan boord te staan van een prachtige sloep!

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. Ook kun je gratis bij ons jeno-time kun je doorgroeien. Ook kun je gratis bij ons je
vaarbewijs halen!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 een echte aangezelligste locaties van Breda? Ben jij een echte aan
pakker en ben je niet op je mondje gevallen?pakker en ben je niet op je mondje gevallen?  

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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