
 

 

Vacature medewerker technische dienst & groenonderhoud 
 
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. 
 
Bij Twiske Haven zijn we gewend alles zelf te doen, van kleine reparaties aan het pand en de 
verhuurbootjes tot het snoeien van de heg en het bouwen van een nieuwe steigerhouten 
loungebank. Ben jij technisch handig? Hou je van buiten werken èn werk je graag zelfstandig? 
Solliciteer dan op deze leuke functie! 
 
Functie-omschrijving: 
Je hoofdtaken zijn enerzijds het onderhouden van het pand, horeca apparatuur en de vloot, en 
anderzijds het groenonderhoud. Het onderhoud varieert van boten schoonspuiten, schilderen, 
terrein/gebouw/steigers schoonhouden, kleine reparaties, groenbeheer, vuilnisbakken legen en 
andere voorkomende klussen. Daarnaast verbeteren we de zaak ook ieder jaar weer en daarvoor 
staat nu de vernieuwing van het terras op de planning. 
In deze ondersteunende functie help je indien nodig ook je collega’s bij het voorbereiden van 
groepsboekingen (tafelindeling en BBQ’s klaarzetten bijv.), bij het terughalen van boten met bijv. 
lege accu’s en met technische ondersteuning naar groepen en evenementenbureau’s. Indien het bij 
je past kun je ook (sportieve) activiteiten van groepen begeleiden. 
 
Wie zoeken we? 
Technische duizendpoot die zelfstandig kan werken 
Ervaring en affiniteit met boten 
Ervaring in varen met een buitenboordmotor (ivm de reddingsboot) 
Allrounder, enthousiast, representatief en gastvrij  
In bezit van auto-rijbewijs (pré: tractorrijbewijs ivm boten hijsen en evt. maaien) 
Woonachtig in Oostzaan/Zaanstreek/Amsterdam e.o. 
 
Parttime/periode: 
3 – 5 dagen in overleg  
Periode: per direct tot eind september, verlenging mogelijk (ook in de winter). 
 
Reacties: per email t.a.v. Katja via katja@twiskehaven.nl. Meer info via 075-684 48 90. 
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