
Over Sloepverhuur Brabantse Biesbosch: 
Wij zijn sloepverhuur Brabantse Biesbosch, oftewel sloepverhuur BB. Met

prachtige voorgaande zomerseizoenen in ons achterhoofd gaan we deze

zomer beginnen aan ons hopelijk nog zonniger seizoen. We zijn gelegen in de

haven van Lage Zwaluwe een klein dorpje in de gemeente Drimmelen. Direct

aan de Brabantse Biesbosch, een natuurgebied waar je in de mooiste wateren

en kreekjes van Nederland kunt varen.

Met ons jonge, gezellige en energieke team zijn we in de zomer veel te vinden

op en rondom het water om onze gasten een ultiem dagje uit te kunnen

verzorgen. Aan boord van onze sloepen is het ook mogelijk om te genieten van

heerlijke borrelhapjes, brunchboxen en verschillende drankjes. De ideale plek

om een heerlijke zomerse dag door te brengen!

VACATURE
STEWARD

Wat verwachten wij van een steward?
Als steward van Sloepvehuur is het jouw voornaamste verantwoordelijkheid om

te zorgen dat de sloepjes in de ochtend klaarliggen om onze gasten een

fantastische dag op het water te laten beleven. Jij zorgt ervoor dat de sloepjes

in de ochtend van onze haven naar de opstapplaats worden gevaren en

klaarliggen voor vertrek. Zodra de gasten gearriveerd zijn is het aan jou om ze

de complete sloep uit te leggen en ervoor te zorgen dat onze gasten alle ins en

outs van de sloep te horen krijgen. 

Bij terugkomst zorg je dat alle sloepjes weer teruggevaren worden naar de

ligplaatsen ook zorg je ervoor dat ze afgetankt zijn voor de volgende dag 

Wat verwachten we van jou? 
-       Je bent minimaal 18 jaar

-       Je bent gastvrij

-       Je bent in de zomer beschikbaar

-       Je bent enthousiast 

-       Je gaat uitdagingen niet uit de weg

-       Je houdt van gezelligheid

Wat bieden wij jou? 
Een plek in ons leuke, enthousiaste en energieke team in een unieke en

groeiende branche. Met leuke collega’s waarmee we regelmatig team ’uitjes’

hebben en er op uit gaan op een van onze sloepen om ’s avonds de Prachtige

Biesbosch in te duiken. Onder het genot van hapjes, drankjes en een gezellig

muziekje. We bieden een mooi salaris, vrijheid en verantwoordelijkheid om je

functie zo goed mogelijk uit te voeren. 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en ons bedrijf? 
Stuur snel je informatie naar info@sloepverhuurbb.nl en wij nemen contact met

je op. 
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