
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de Functie 
De functie is veelzijdig en wij zoeken een actieve en enthousiaste collega die zowel aspiratie heeft met de 

jachtmakelaardij als met de verhuur van onze zeil- en motorjachten. Communiceren en onderhandelen maar ook 

een stukje technisch inzicht. Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, adviseren en begeleiden van transacties en 

verhuur.  

 

- Je bent enthousiast en resultaatgericht, die met plezier klanten aan zich bindt; 

- Daarnaast vindt je het een uitdaging om door middel van acquisitie nieuwe klanten binnen te halen; 

- Je neemt schepen in bemiddeling voor de verkoop; 

- Je helpt huurders bij het boeken van het juiste schip; 

- Je helpt huurders bij het inchecken bij hun vaarvakantie; 

- Je bent gedreven en neemt verantwoordelijkheid voor het goed onderhouden en afwikkelen van transacties en 

verwerkt contracten; 

- Je kunt kleine technische handelingen verrichten, zoals oliepeilen, koelvloeistofcheck etc. (of je staat hiervoor open 

om dit te leren); 

- Het plaatsen en beheren van advertenties via meerdere digitale verkoop-/verhuurkanalen; 

- Je bent commercieel verantwoordelijk voor de bestaande relaties en het onderhoud van contacten; 

- Het up-to-date houden van dossiers en registratie in het CRM systeem; 

- Je bent onderdeel van een team maar werkt zelfstandig; 

 

Wij vragen 
- Je bent een enthousiast en commercieel talent met goede communicatieve vaardigheden; 

- Beschikt over een besluitvaardige en resultaatgerichte instelling met een klantvriendelijke houding; 

- Affiniteit met zeil-/motorjachten; 

- Je hebt een actieve rol binnen een team maar kan goed zelfstandig werken; 

- Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal 

- Beschikt over een afgeronde MBO+/HBO opleiding 

 

Wij bieden 
- Een professionele organisatie met een gevestigde naam en een team dat graag samen met jou verder werkt aan 

succes 

- Wij bieden een verantwoordelijke functie waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatieven; 

- Goede salariëring  en reiskostenvergoeding  

- 25 vakantiedagen 

 

Solliciteren 
Zie jij jezelf terug in bovenstaand profiel en word jij onze nieuwe jachtmakelaar / jachtverhuurder?  

Reageer dan op deze vacature of stuur een e-mail met jouw CV met motivatie naar:  

 

 

Tornado Sailing Makkum, t.a.v. Jurre-Jan Muurling.  

E-mail jurre@tornado-sailing.nl  

 

 

 

Commercieel jachtmakelaar / jachtverhuurder 

mailto:jurre@tornado-sailing.nl

