
 

 

Vacature medewerker reserveringen / events  / bootverhuur 
 
Ben jij ons nieuwe adminstratieve en organisatietalent: nauwkeurig, zelfstandig en communicatief 
sterk? Heb je je zaken graag goed op orde en hou je daarnaast van het organiseren en regelen van 
dingen met oog voor details? Dan hebben wij de juiste functie voor jou! 
 
Organisatie 
Bij Twiske Haven kun je genieten van Food, Boats en Events. Midden in de natuur en toch vlak bij de 
stad. Wij houden van het buitenleven en delen dat graag met onze gasten. Je bent bij ons welkom 
voor goed en eerlijk eten en drinken en inspirerende activiteiten. Een relaxte plek met een stoere 
uitstraling waar iedereen op zijn gemak is en er even helemaal uit is. 
 
Twiske Haven is een evenementenlocatie aan het water waar we kleine en grote groepen ontvangen 
voor familiedagen, bedrijfsuitjes, meetings en nog veel meer. In ons restaurant kunnen gasten 
genieten van heerlijke streekproducten zoals hamburgers van Schotse Hooglanders uit het Twiske. En 
bij de bootverhuur zijn fluisterbootjes, kano’s en zeilboten te huur om de natuur vanaf het water te 
ontdekken. Sinds 2018 bieden we ook boogschieten, boerengolf, terras quiz en outdoorteambulding. 
 
Functie  
Je bent het eerste aanspreekpunt naar gasten bij Twiske Haven, per email, telefonisch en aan de 
balie. Je verzorgt het hele proces van de aanvraag van een groepsreservering tot bevestiging/factuur, 
het opstellen van de draaiboeken en de aftersales. Tevens verzorg je de bootverhuur waarbij je soms 
ook groepen ontvangt en vaar/spel-uitleg geeft. Het voorbereiden en ontvangen/begeleiden van 
vergader-gasten behoort ook tot je taken, evenals incidenteel in de horeca werken. Je ondersteunt 
daarnaast op diverse gebieden, zoals office management, promotionele en andere voorkomende 
werkzaamheden. Kortom een leuke allround functie ! 
 
Wat vragen we? 
Je bent sportief, enthousiast en gastvrij 
Je werkt zelfstandig, daadkrachtig en zéér accuraat 
Je beheerst een correcte en goede Nederlandse en Engelse schrijfvaardigheid 
MBO-niveau met enkele jaren ervaring of HBO-niveau starter(+) 
Pré: watersport ervaring/affiniteit 
Woonachtig in Oostzaan/Zaanstreek/Amsterdam e.o. 
 
Wat bieden we? 
Een kleinschalige en gezellige organisatie met een inspirerende werkomgeving midden in de natuur. 
Fulltime dienstverband (ma – vr, 10 – 18 uur) – evt. 4 dgn/week werken bespreekbaar, minder niet! 
Een dienstverband van 1 maart tot en met 30 september, bij tevredenheid te verlengen. 
Een marktconform salaris (€2.000 – max. €2.350 bruto afhankelijk van ervaring) 
 
Interesse? Stuur je cv met foto en motivatie aan katja@twiskehaven.nl. 
Graag alleen reageren als je min. 4 dgn/wk van 10 – 18u beschikbaar bent. 
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