
Service-maat gezocht voor Tall Ship Minerva 
Periode: april/mei – september 2020 

 
Leuke functie voor starter of tussenjaar. 

Wil je omscholen naar een varend bestaan? Of wil je er een jaar (en misschien langer) tussen uit? 
Heb je zeebenen, houd je van aanpakken en ben je gastvrij? 

Bekijk dan deze leuke allround functie voor een seizoen zeilen door Europa! 
 
 
Bedrijfsomschrijving: 
Tall Ship Minerva kan groepen van 20 tot 120 gasten 
ontvangen voor een (dag)tocht. Het schip wordt ingezet 
voor bedrijfsuitjes, meetings, relatie evenementen, 
(trouw)feesten, en individuele zeiltochten tijdens 
evenementen. Iedere tocht is een maatwerk mini-event. 
 
De Minerva crew zorgt ervoor dat alle gasten zich 
welkom voelen en dat alles tot in de puntjes is geregeld. 
De catering wordt vers bereid aan boord. Ieder 
bemanningslid heeft zijn eigen hoofdtaak, maar 
daarnaast helpt iedereen elkaar. Dus dek helpt service 
en service helpt dek.    
Ons motto is:  Sailing with a smile! 
 
Tall Ship Minerva neemt ieder jaar deel aan een aantal buitenlandse evenementen (Duitsland, 
Frankrijk, België) en aan een aantal Nederlandse evenementen: North Sea Regatta, Vlaggetjesdag 
Scheveningen, SAIL Amsterdam, Wereldhavendagen Rotterdam. Thuishaven is Scheveningen, waar 
met name in het voor- en najaar wordt gevaren. 
 
Functie omschrijving: 

• Hoofdtaak: bar en service (bediening en meehelpen catering) 

• Neventaken: zeilen en onderhoudswerkzaamheden 

• Tijdens meerdaagse overvaartochten meedraaien in het wachtsysteem 
 
Wat zoeken wij? 
Een servicegerichte, representatieve en stressbestendige persoon 
Horeca affiniteit/ervaring is een pré! 
Bij voorkeur iemand die Nederlands en Duits spreekt 
Vaarbevoegdheid rating deck of reeds in bezit van monsterboekje  
 
Wat bieden wij? 
Vergoeding is afhankelijk van leeftijd, evt. vaarpapieren en ervaring. 
Mogelijkheid tot het volgen van een basic safety training. 
 
Interesse? 
Bekijk foto’s en info van de Minerva:   www.tallshipminerva.nl  of bezoek onze Facebook pagina. 
Mail je CV met foto en motivatie naar info@tallshipminerva.nl 
Vragen ? Bel Katja Kapteijns of Elizabeth Kuus: 075 – 684 14 11 
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