Scaldisnet zoekt een polyvalente medewerker voor een gevarieerde functie met afwisselend werk
Standplaats Temse
Functie:
medewerker communicatie en administratie projecten passagiersvaart
Activiteiten, verantwoordelijkheden en taken:
•

Je maakt kennis met het vaarprogramma van de vzw Scaldisnet en van haar leden de vzw’s
Boottochten Scheldeland, Boottochten Dendervallei, Kanaaltochten Brabant en Brussels by
Water.

•

Je verwerft gaandeweg de nodige kennis van scheepvaart, de binnenlandse waterwegen, de
kunstwerken, … zodat je vertrouwd geraakt met de educatieve, recreatieve en toeristische
mogelijkheden van deze waterwegen.
Je leert de partners kennen: de gemeentelijke, provinciale en regionale toeristische diensten,
de gidsen, de busmaatschappijen, de cateringverantwoordelijken, ... en de groepen en
verenigingen met wie wordt samengewerkt.

•

•

Met deze kennis leer je meewerken aan de promotiecampagnes voor de verschillende
arrangementen van toeristische en educatieve boottochten: varen en bezoeken, varen en
fietsen, varen en natuurwandelingen, mogelijkheden van bootverhuur, …. Ook de
administratieve en boekhoudkundige verwerking van de boottochten komen aan bod.

• Je groeit hierin naar meer en meer verantwoordelijkheid.
Jouw profiel:
• Je beschikt over een diploma hoger onderwijs (bachelor), bij voorkeur Communicatie en/of
Toerisme. Gelijkwaardige kennis en/of vaardigheden door ervaring worden ook in
aanmerking genomen.
• Je houdt van gevarieerd en afwisselend werk, zowel in team als zelfstandig. Administratief
werk schrikt je niet af.
• Je bent creatief, initiatiefrijk, communicatief en beschikt over een vlotte pen.
• Je hebt een goede kennis van Outlook, Word, Excel.
• Actieve tweetaligheid Nl. / Fr. is een pluspunt.
• Je beschikt over een rijbewijs en woont in Temse of in de omgeving ervan.
Wij bieden:
• een gevarieerde job in een open en prettige werksfeer.
• Een voltijds contract van onbepaalde duur - eventueel voorafgegaan door een Individuele
beroepsopleiding (IBO).
• Snelle indiensttreding
• Snelle indiensttreding
Solliciteren:
Mail je sollicitatiebrief en CV zo snel mogelijk naar:
• Mieke Bauwmans: bauwmans@scaldisnet.be
• De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en een schriftelijke
proef.

Bedrijfsinformatie
Scaldisnet vzw
Scaldisnet vzw, opgericht in 1992, promoot en ondersteunt het toeristisch-recreatieve en educatieve
gebruik van de bevaarbare waterwegen in het Scheldebekken. Scaldisnet focust daarbij vooral op de
ontwikkeling van een regelmatige passagiersvaart en een ‘gemeenschappelijk personenvervoer’ voor
een breed publiek.
Scaldisnet vzw is een interregionaal netwerk van nautische ontwikkelingsorganisaties en
streekprojecten: de vzw’s Boottochten Scheldeland, Op en Om de Dender, Kanaaltochten Brabant en
Brussels by Water. De vzw’s Scheldegids en Kanaalgidsen maken ook deel uit van dit netwerk en staan
in voor opleidings- en bijscholingsactiviteiten van de bootbegeleiders en nautische gidsen.
Scaldisnet zorgt over de gewestgrenzen heen voor de gemeenschappelijke promotie van de
verschillende toeristische en educatieve producten en projecten van haar leden en door
gespecialiseerde kennis en operationele medewerking ter beschikking te stellen van haar leden en van
diverse organisaties die actief zijn op het vlak van het toeristisch-recreatieve en educatieve gebruik
van de waterwegen.
Een betaalbare passagiersvaart met een inhoudelijk attractief programma waar veel aandacht gaat
naar beleving en deskundige begeleiding door gidsen levert een zinvolle educatieve en
communicatieve bijdrage aan een beter begrip van de waterwegen, mobiliteitsproblematiek,
rivierlandschappen en de natuur. Voor vele waterwegen kan dit toeristisch en educatief gebruik een
welkome extra economische benutting van de waterweg betekenen.
Door haar jarenlange ervaring heeft Scaldisnet vzw een grote nautische expertise en logistieke ervaring
opgebouwd en een breed netwerk aan partners samengebracht.
Een toonaangevend en vernieuwend project van Scaldisnet samen met Kanaaltochten Brabant en
Brussels by Water is bv. het project van de ‘Waterbus’ tussen Brussel en Vilvoorde.
Scaldisnet en haar leden beschikken zelf niet over schepen, maar doen beroep op en werken nauw
samen met het algemeen communicatie-, coördinatie- en boekingsbureau Rivertours cv die de
geschikte schepen inhuurt bij verschillende rederijen, de klanteninfo verzorgt en die ook de volledige
administratieve, praktische en logistieke organisatie van de boottochten verzorgt.
Meer info: www.scaldisnet.be en www.rivertours.be.

