Vacature

Enthousiaste schipper (m/v)
voor de rolstoeltoegankelijke klipper Lutgerdina
SailWise is al meer dan 45 jaar de enige aanbieder in Nederland van uitdagende
watersportvakanties voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zeilen is
het middel, het doel is een vakantie waarbij iedereen wordt uitgedaagd om actief en zo
zelfstandig mogelijk bij te dragen aan het reilen en zeilen van het schip.
Voor onze historische tweemastklipper Lutgerdina zijn we op zoek naar een enthousiaste
schipper die leiding geeft aan een team van professionele bemanning en vrijwilligers.
Samen dragen jullie zorg voor een geslaagde actieve zeilvakantie voor onze gasten.
Over de Lutgerdina
De Lutgerdina is een tweemastklipper uit 1897, bijna 34 meter lang, volledig aangepast voor
mensen met een beperking en geschikt voor 20 gasten. Vanuit de thuishaven Enkhuizen wordt er
van april t/m oktober gevaren over het IJsselmeer, de Waddenzee en de Friese meren. De
Lutgerdina vaart afwisselend met groepen die zelf mensen meenemen voor de verzorging van de
deelnemers en met individuele deelnemers, waarbij de ADL hulp verzorgd wordt door een
zevental vrijwilligers.
Functieomschrijving
Het werken op de Lutgerdina is de leukste baan die je kan bedenken. Actief, afwisselend, in de
buitenlucht en met een groot beroep op je organisatietalent en improvisatievermogen.
Op de Lutgerdina krijgt iedereen de mogelijkheid om te helpen bij het zeilen. Van jou en de
andere bemanningsleden wordt verwacht dat je goed op alle situaties anticipeert, oog hebt (of
ontwikkelt) voor wat iemand kan en daar dan ook gebruik van maakt. Je spreekt de gasten op een
leuke en stimulerende manier aan en hebt aandacht voor een ander. De gezelligheid, openheid
en het wederzijds respect is niet alleen een belangrijke reden waarom mensen graag met SailWise
op vakantie gaan, maar ook waarom vrijwilligers zich graag voor SailWise inzetten.
Als schipper van de Lutgerdina ben je eindverantwoordelijke voor de veiligheid aan boord, het
geboden programma en het algehele reilen en zeilen (inclusief het dagelijks onderhoud). Je geeft
leiding aan het team en samen sturen jullie op een stimulerende manier de vrijwilligers aan en
dragen zorg voor een geslaagde, actieve zeilvakantie voor de gasten. Bij de individuele reizen ben
je bovendien eindverantwoordelijk voor de ADL-hulp en het huishouden benedendeks. Een goed
besef van risico’s, in staat zijn situaties snel en goed te analyseren en weloverwogen beslissingen
te nemen zijn een must.
Werkschema en verblijf
Tijdens het vaarseizoen (april t/m oktober) wordt in principe gewerkt volgens een rooster van
twee weken op en twee weken af, met af en toe een periode van drie weken. Anders dan in de
reguliere chartervaart heb je als schipper niet de roef als privéruimte, maar een hut in het
voorschip. De douches en toiletten worden gedeeld met de gasten en je eet ook met de groep
mee.

De eerste maand en de laatste weken van het seizoen staan in het teken van op- en aftuigen,
bemanningstrainingen en het seizoen- en winterklaar maken van het schip. Aanwezige
kluservaring en handigheid komen dan ook goed van pas. Het klussen gebeurt onder leiding van
jou en de tweede schipper in Enkhuizen en tijdens normale kantooruren. Jullie stellen ook
gezamenlijk een concept onderhoudsplan op.
Competenties en vaardigheden
 Een grote nautische deskundigheid, waardoor de veilige vaart gewaarborgd wordt
 Een verantwoordelijke persoonlijkheid, die het waarborgen van de veiligheid hoog in het
vaandel heeft en in staat is om mensen goed op hun waarde en kwaliteiten in te schatten
 Leidinggevende kwaliteiten en de capaciteit om op een enthousiasmerende manier
vrijwilligers en deelnemers aan te sturen
 Affiniteit met de doelgroep
 Goede communicatieve vaardigheden
 Initiatiefrijk
 Je kan goed in teamverband werken, maar kan ook met een grote mate van
zelfstandigheid functioneren
 Een doener die oplossingsgericht is en graag resultaten boekt
 Kluservaring
 Rijbewijs BE is een pré
Functie-eisen
 Vaarbevoegdheid als schipper op een zeilend passagierschip voor de binnenwateren (of
zee)
 Beperkt certificaat Maritieme Radiocommunicatie met GMDSS
Arbeidsvoorwaarden
 Een contract vanaf maart 2022 tot in ieder geval 1 december 2022
 Bij gebleken geschiktheid intentie tot verlenging van de arbeidsovereenkomst
 Salaris-indicatie: tussen € 2.386,- en € 3.000,- bruto per maand bij fulltime dienstverband
(afhankelijk van ervaring en geschiktheid)
 Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden
 Interne trainingen
 Een uitdagende baan met veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief binnen een
organisatie waar een prettige werksfeer heerst
Kijk op www.sailwise.nl voor meer informatie over onze organisatie en werkwijze.
Geïnteresseerd?
Stuur dan voor 1 december 2021 een motivatiebrief en CV naar Michiel Meijers,
m.meijers@sailwise.nl. Heb je vragen over de functie dan kan je telefonisch contact opnemen met
Michiel Meijers (manager) via m.meijers@sailwise.nl of 06-20575525.

