Aan de rand van het Sneekermeer in het bruisend hart van het Friese merengebied zijn we gestart met de
realisatie van onze nieuwe watersportlocatie: Waterskibaan Sneek. Waterskibaan Sneek wordt voor families,
scholen, bedrijfsuitjes, vakantiegangers en (top) sporters een nieuwe watersportlocatie met een frisse en
moderne uitstraling. Wij streven naar een jong en dynamisch 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
november.

Voor de Waterskibaan Sneek zijn wij op zoek naar een

Baandraaier V/M
Baandraaier
Als baandraaier ben je de spil van onze waterskibaan. Je bent de gastheer/gastvrouw, het
aanspreekpunt van de baan. Je bent verantwoordelijk voor het besturen van de waterskibaan en het
aan- en afkoppelen van waterskiërs en wakeboarders. Daarnaast weet je de veiligheid van de gasten
en jezelf te waarborgen.
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 veel 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.
Als baandraaier werk je mee aan het dagelijks onderhoud van de waterskibaan. Zowel in de operator
ruimte als boven in de mast. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van het
materiaal en houdt je samen met collega’s baandraaiers de baan en het materiaal in topconditie!
Wij bieden:
Een leuke en uitdagende job in de recreatie conform de cao-dagrecreatie. Je krijgt de kans een
bijdrage te leveren bij het opbouwen en opstarten van een nieuw bedrijf. Hierbij horen ook
opstartproblemen en groeikansen. Voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden krijg je een
interne opleiding.
Voor het optimaal functioneren zijn er coaching- en begeleidingsgesprekken met het management.
Taken en verantwoordelijkheden.
- Besturen van de waterskibaan
- Geven van instructies aan waterskiërs en wakeboarders
- Bewaken van orde en veiligheid van bezoekers, gasten en jezelf
- Onderhouden en repareren van de waterskibaan en materiaal
Functie eisen:
- Je bent 18 jaar of ouder
- Je bent representatief, gastvrij en klantgericht. Je ‘ziet’ de klant en stelt deze centraal
- Je hebt affiniteit met gastheerschap en watersport
- Je bent enthousiast en gemotiveerd
- Je bent woonachtig in de regio Sneek (20 km) en in het bezit van eigen vervoer
- Je bent flexibel en geen 9-tot-5 type
- Je bent proactief en durft vragen te stellen
- Stressbestendig
Opleiding:
- Minimaal mbo-niveau 4 voorkeur CIOS-BOS, CIOS- Watersport of vergelijkbaar
- ALO/KALO/Outdoor Management of vergelijkbaar
En nu:
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar: info@waterskibaan-sneek.nl
Doe dit vóór 15 mei 2018 en wie weet word jij onze nieuwe collega!

