Aanbod voor wie van organiseren, zeilen en kinderen houdt heeft Stichting
One Fine Day een uitdagende vacature:

Vrijwilliger One Fine Day
Profiel:
Om de door de Stichting gestelde doelen te realiseren zijn wij op
zoek naar personen die ons bij kunnen staan in de realisatie van
onze vaartochten en daardoor mede onze klanten een onvergetelijke
dag op het Markermeer kunnen bezorgen.
Taken:
Het ondersteunen van de schipper en begeleiders vlak voor, tijdens en vlak na de
vaartochten.
Profiel:
Sociaal bewogen mensen, die op een prettige wijze om kunnen gaan met kinderen (van 6 tot
18 jaar) met een geestelijke of lichamelijke beperking. Zij zullen worden gevraagd om onder
leiding van de kapitein en feitelijke begeleiders alle werkzaamheden te verrichten die voor
een prettige vaartocht noodzakelijk zijn.
Enige ervaring met zeilen (jargon en op- en aftuigen) is prettig maar zeker niet noodzakelijk.
Overgevoeligheid voor zeeziekte kan een belemmering zijn.
Tijdsbeslag:
De meeste vaartochten vinden plaats in de periode van april tot oktober, waarbij de
maanden mei, juni en september het drukst zijn. Per jaar zijn er nu zo’n 20 -30 vaartochten.
De vaartochten beginnen gemiddeld om 10:00 uur en eindigen om 15:00 uur en vinden
vooral plaats op maandag of dinsdag. Van vrijwilligers wordt gevraagd ruim voordien en
nadien aanwezig te zijn. Dit betekent feitelijk dat de vrijwilliger de hele dag bezet is.
Afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers vraagt dit een tijdsbeslag van 5 tot 8
dagen per jaar.
Aanvullende opmerkingen:
Ieder vrijwilliger krijgt vooraf goede instructies hoe om te gaan met opvarenden en schip,
waarbij ruime aandacht wordt besteed aan veiligheid.
Ook voor vrijwilligers die geen zeil- of vaarervaring hebben is er meer dan genoeg werk.
De sfeer aan boord is altijd uitstekend en het werk is bijzonder bevredigend.
Meedenken over verbetering van onze dienstverlening wordt bijzonder op prijs gesteld.

Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op onze website www.onefineday.nl of (als u dat
wenst een persoonlijk gesprek met een schipper of bestuurslid.

