
Wij zoeken een Boat Coach
Word jij onze nieuwe Boat Coach? 
Lijkt het jou leuk om gasten van EuroParcs Resort Kraaijenbergse Plassen een onvergetelijke dag op het water te 
bezorgen? Versterk dan ons team en word Boat Coach bij Happy Boats! Als Boat Coach ben jij hét aanspreekpunt voor 
onze klant en zorg je voor het behoud van onze sloepen. Gedurende de vaardag ben je bereikbaar voor de klanten op
het water. 

Werkzaamheden
Als Boat Coach werk je zelfstandig op de vaarlocatie, je bent daar het aanspreekpunt voor de klant. Je maakt de boot en/
of sloep gereed voor vertrek. Je ontvangt klanten voordat hun vaardag begint, geeft ze uitleg over de boot met behulp 
van het bootboek en eventueel over de vaarroute en overhandigt de sleutels. Bij terugkomst van hun dagje op het 
water ontvang je de klant en begeleidt het aanmeren bij de steiger. Je controleert of de klant de boot in goede staat 
heeft terug gebracht en retourneert de borg. In het hoogseizoen varen meerdere klanten tegelijk uit en komen op vaste 
tijden (ongeveer) tegelijk weer terug. Dit kan dan dus een druk moment zijn, waarbij het noodzakelijk is om overzicht te 
bewaren. De Boat Coach zorgt dat de boot weer netjes is voor het volgende verhuurmoment, dit houdt o.a. in; controleren 
dat de boot schoon is, bijvullen van brandstof en afsluiten (op slot doen en dekzeil over de boot).

Wat voor persoon zoeken wij? 
Een persoon die:

• klantgericht is en klantvriendelijk wil zijn;
• representatief is;
• zelfstandig en betrouwbaar is
• verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
• affiniteit met boten heeft;
• om kan gaan met drukte op piekmomenten;
• handen uit de mouwen wil steken;
• snel ter plaatse is als het moet;
• vaarervaring heeft of wil leren varen;
• samen wil werken en er echt staat voor Happy Boats.

Wat bieden wij
Leuke werksfeer, heerlijk buiten, een onderdeel zijn van een 
persoonlijk en professioneel bedrijf, omgang met mensen en een vergoeding per verhuurde boot.

Ben jij onze nieuwe Boat Coach? 
Zend een kleine motivatie (Zoals iets korts over jezelf, foto en waarom denk jij dat je onze nieuwe Boat Coach kan zijn?) 
en mail naar nieuweboatcoachresortkp@happyboats.nl

Verhuurlocatie: EuroParcs Resort Kraaijenbergse Plassen
Den Drul 19, 5439 NR Linden



Junior Boat Coach gezocht!
Word jij onze nieuwe junior Boat Coach? 
Lijkt het jou leuk om gasten van EuroParcs Resort Kraaijenbergse Plassen een onvergetelijke dag op het water te 
bezorgen? Versterk dan ons team en word junior Boat Coach bij Happy Boats! Als junior Boat Coach assisteer jij de Boat 
Coach en ben je samen hét aanspreekpunt voor onze klant en zorg je onder leiding van de Boat Coach voor het behoud 
van onze sloepen. 

Werkzaamheden
Als junior Boat Coach help je de Boat Coach op de vaarlocatie met allerhanden werkzaamheden zoals de dekzeilen van 
de boten halen ‘s ochtends, benzine brengen naar de boten en de tank in de boot bijvullen. Daarna de motoren testen en 
de boot netjes maken voor vertrek. 
Samen met de Boat Coach ontvang je klanten voordat hun vaardag begint, geeft ze uitleg over de boot met behulp van 
het bootboek en eventueel over de vaarroute en overhandigt de sleutels. Bij terugkomst help je de klant met aanmeren 
en samen met de Boat Coach maak je de boot gereed voor de volgende klant. Het komt wel eens voor dat een boot 
storing krijgt tijdens het varen. Samen met de Boat Coach zul je oplossingen bedenken hoe de klant te helpen. 

Wat voor persoon zoeken wij? 
Een persoon die:

• Klantgericht is en klantvriendelijk wil zijn;
• representatief is;
• Leergierig is;
• handen uit de mouwen wil steken;
• niet te ver woont (het is immers onbekend wanneer een klant zich 

meldt...)
• vaarervaring heeft of wil leren varen;
• samen wil werken en er echt staat voor Happy Boats.

Wat bieden wij
Leuke werksfeer, heerlijk buiten, een onderdeel zijn van een persoonlijk en 
professioneel bedrijf, omgang met mensen en een vergoeding per verhuurde boot. 

Ben jij onze nieuwe Boat Coach? 
Zend een kleine motivatie (Zoals iets korts over jezelf, foto en waarom denk jij dat je onze 
nieuwe junior Boat Coach kan zijn?) en mail naar: nieuweboatcoachresortkp@happyboats.nl

Verhuurlocatie: EuroParcs Resort Kraaijenbergse Plassen
Den Drul 19, 5439 NR Linden


