Aan de rand van het Sneekermeer in het bruisend hart van het Friese merengebied staat Waterskibaan Sneek.
Waterskibaan Sneek is er voor families, scholen, bedrijfsuitjes, vakantiegangers en (top)sporters. Wij zijn een
watersportlocatie met een frisse en moderne uitstraling. Wij streven naar een team met passie voor water, sport en
gastvrijheid. Wij zijn enthousiast over ons product met een professionele houding.
De waterskibaan is open van 1 april tot 1 oktober.

Voor Waterskibaan Sneek zijn wij op zoek naar een

Baandraaier
Baandraaier
Als baandraaier ben je het middelpunt van onze waterskibaan. Je bent als gastheer/vrouw, het
aanspreekpunt van onze gasten. Je bent verantwoordelijk voor het besturen van de waterskibaan en het
aan/afkoppelen van waterskiërs en wakeboarders. Je weet de veiligheid van onze gasten en jezelf te
waarborgen. Je bent tot slot verantwoordelijk voor de dagelijks onderhoudscheck aan de baan.
Als baandraaier heb je dagelijks te maken met bezoekers, gasten en beschik je over ervaring met het geven
van instructies. Je werkt in een recreatieve en informele sfeer met een fantastisch product. Dit betekent dat
je werkt in de avonden, het weekend en tijdens de vakanties. Als baandraaier ben je een belangrijke schakel
in de keten van succesbeleving van onze gasten.
Wij bieden:
Leuke en uitdagende job in de recreatie met eigen verantwoordelijkheid. Voor het uitvoeren van de
dagelijkse werkzaamheden krijg je een interne opleiding. Je komt te werken in een gevarieerd en ervaren
team. Je krijgt van ons:
- Werkopleiding
- Werkkleding
- Toegang tot de baan
- Elk seizoen een uniek personeelsuitje.
Taken en verantwoordelijkheden:
- Bedienen van de waterskibaan
- Geven van instructies aan waterskiërs en wakeboarders
- Bewaken van de orde en veiligheid van de bezoekers, gasten en jezelf
Functie eisen:
- Je bent minimaal 18 jaar en ouder
- Je bent een enthousiaste harde werker
- Je bent representatief, gastvrij en klantgericht
- Je bent beschikbaar voor het grootste deel van het seizoen
- Je bent woonachtig in de omgeving van Sneek en in het bezit van eigen vervoer
- Je hebt affiniteit met mensen, lesgeven en watersport
- Minimaal mbo-niveau 3, voorkeur CIOS-BOS /CIOS- Watersport of vergelijkbaar
- Of minimaal HAVO-diploma,
Ben je direct al enthousiast of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Taco Hofman.
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar: info@waterskibaan-sneek.nl

