is op zoek naar een

Kapitein
van 18 december 2019 tot 25 januari 2020
Wat wordt er van je verwacht
Onze kapitein is een sterke en ondersteunende
teamleider en manager. Als kapitein ben je
hoofdverantwoordelijke voor alle aspecten van
de Wylde Swan, onze gasten, onze crew en
vrijwilligers.
Wylde Swan
De Wylde Swan is een 59 meter lange
topzeilschoener en een hele snelle zeiler. We
zeilen de halve wereld over met educatieve
programma’s voor leerlingen van 4
Havo/4/5VWO klassen van scholen uit heel
Nederland.
Wylde Swan Crew
Onze kapitein is:








Een sterke, ondersteunende-teamleider
bekend en ervaren met persoons- en teammanagement
bekend en ervaren met het maken van onvergetelijk ervaringen voor de gasten / leerlingen
bekend en ervaren met het navigeren van een tallship
in staat om goed te werken in stressvolle situaties
in staat zijn te kunnen bijdragen in het educatieve Masterskip programma
in ieder geval in het bezit van:

STCW II/2 Captain Sailingvessels <500GT, Area III & IV (unlimited)
STCW A-VI/2 proficiency in survival craft other than frc
STCW A-VI/4-2 medical care
A seafarer medical certificate worldwide
Ons bod:




een overeenkomst bij de reis voor Masterskip reis 2 van 18 december 2019 tot 25 januari
2020 in Martinique
salariëring wordt besproken
vluchten en overige relevante onkosten worden gecompenseerd

Het werk:





de kapitein is hoofdverantwoordelijke voor het schip , de zeevarenden en de gasten
hij/zij heeft overzicht over alle scheepszaken en managed het schip met al zijn facetten
evalueert en maakt beoordelingen van de aanwezige crew
hij/zij vertegenwoordigt de Wylde Swan in al haar facetten

Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatie vóór 15 september 2019 naar info@wyldeswan.com of bel ons: 0515-231712
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