
Aanbod voor wie van organiseren, zeilen en kinderen houdt heeft Stichting 

OFD een uitdagende inspirerende zelfstandige vacature: 

Relatiebeheerder One Fine Day 

Profiel: 

Om onze stichting in contact te brengen met onze doelgroep zoeken 

wij een persoon die als eerste een relatie opbouwt met de 

instanties die bij ons een aanvraag indienen. Door een goed eerste 

contact ontstaat een band waardoor onze klanten een prettige eerste 

vaartocht beleven en graag terug komen. 

Taken: 

• Het opbouwen en bijhouden van een actueel klantenbestand 

• Het ontvangen van de eerste aanvragen voor vaartochten 

• Het maken van de eerste beoordeling van de aanvraag, inclusief de communicatie 

hierover met aanvrager 

• Het verzamelen van alle noodzakelijke aanvullende informatie over de doelgroep 

• Het plannen van de vaartochten in overleg met de schippers 

• Het  aanstellen/aanwijzen van walkapitein 

• Het registreren van vaartochten 

• Het toezenden van beoordelingsformulieren en het verwerken daarvan 

• Het desgevraagd deelnemen aan bestuursvergaderingen 

Profiel: 

Een goede planner die op een prettige manier kan communiceren met allerlei verschillende 

mensen. Een persoon die vertrouwen en deskundigheid uitstraalt en adequaat en snel 

handelt. Affiniteit en ervaring met de doelgroep is wenselijk, maar niet verplicht. 

Tijdsbeslag: 

Het vaarseizoen is van april tot november. De meeste aanvragen vinden plaats in de eerste 

twee kwartalen van het jaar. Incidenteel worden ook nog in het derde kwartaal verzoeken 

ingediend. Voor de komende jaren willen wij jaarlijks 20 tot 30 vaartochten uit te voeren. Bij 

een aantal daarvan worden aanvragen gecombineerd. 

Wij verwachten een tijdsbeslag gemiddeld 1 dagdeel per week met in het hoogseizoen 

(maart-april-mei-juni) tijdelijk een extra belasting. 

Aanvullende opmerkingen: 

Voor de communicatie maken wij zoveel mogelijk gebruik van moderne 

communicatiemiddelen (website, email). Maar het persoonlijke contact blijft erg belangrijk. 

Meedenken over verbetering van onze dienstverlening wordt bijzonder op prijs gesteld en 

natuurlijk nodigen wij u van harte uit om als vrijwilliger een keertje mee te varen. 

 

Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op onze website www.onefineday.nl of (als u dat 

wenst) een persoonlijk gesprek met een bestuurslid. 

http://www.onefineday.nl/

