Vacature Inval Stuurman
Locatie:
Uren:
Duur:

Den Helder/Scheveningen
In periodes van twee weken op twee weken af
Nulurencontract, de periode wordt samen afgesproken.

Achtergrond
De Sea Ranger Service is ‘s werelds eerste maritieme rangerdienst. De sociale onderneming
heeft als hoofdtaak, het uitvoeren van natuurbeheer taken in opdracht van de Rijksoverheid en
offshore bedrijven, welke uitgevoerd worden met zeilende werkschepen. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door Sea Rangers; jongeren die jaarlijks geselecteerd en opgeleid worden
na deelname aan een bootcamp.
Sea Rangers houden toezicht op zee en zijn daarmee de extra oren en ogen voor de
overheidsdiensten in beschermde zeegebieden. Ze faciliteren wetenschappelijk onderzoek op
zee en voeren meetwerk en lichte onderhoudstaken uit. Daarnaast ziet de Sea Ranger Service
kansen om Sea Rangers in te zetten voor offshore dienstverlening in de sustainable blue
economy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beheer van zeewierboerderijen ten behoeve van
innovatieve voedselproductie.
Taakomschrijving
De Sea Ranger Service is op zoek naar een stuurman met sailing endorsement om
ondersteuning te geven aan het operationele werk op zee. In deze functie zal je op basis van
een nulurencontract in periodes van twee weken op twee weken af varen. De periode wordt in
onderling overleg afgesproken. Hierbij komt ook een deel administratieve werkzaamheden
kijken, zoals het bijhouden en professionaliseren van het ISM/SMS. We zoeken een gedreven
persoon met didactische vaardigheden en affiniteit met natuurbehoud.
In deze functie rapporteer je aan de kapitein(s).
Essentiële taken en verantwoordelijkheden
●

●
●
●
●
●

●

Mede-verantwoordelijk voor alle aspecten van veiligheid van de bemanning;
Veilig navigeren van het Sea Ranger Service schip op de Noordzee;
Uitvoering van de operationele Sea Ranger Service werkzaamheden op zee;
Mede-verantwoordelijk voor alle aspecten van scheepsonderhoud;
Mede-ontwerpen en uitvoeren van een periodiek onderhoudsschema;
Mede- zorgdragen voor het fysieke en mentale welzijn van de bemanningsleden;
Mede-vormgeven van (technische) trainingstrajecten voor Sea Rangers;

●

Uitvoer van mediagerelateerde taken vanaf het schip, in overleg met de
communicatiemedewerker aan wal.

Noodzakelijke ervaring, persoonlijke eigenschappen en beschikbaarheid
●
●
●
●
●
●
●
●

Relevante vaarbevoegdheid inclusief sailing endorsement (less than 500GTt in trading
area unlimited);
Affiniteit met natuurbehoud op zee;
Rustige en sympathieke leiderschapsstijl, ervaring in een leidinggevende positie;
Bereidheid tot het werken met, en begeleiden van, jongvolwassenen (met een
zorgvraag);
Overzicht kunnen houden in complexe situaties, snel kunnen schakelen;
Sterke communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden;
Bereidheid om voor een startende onderneming te werken;
Vloeiend in Engels en Nederlands (schrijven en spreken);

Geïnteresseerd?
Als je geïnteresseerd bent en jezelf herkent in het bovenstaande, stuur dan een email met je CV
en een korte motivatie naar marijke@searangers.org.

