
BOATAMSTERDAM.COM is op zoek naar een Planning & Operations medewerker! 
 
BOATAMSTERDAM.COM is een dynamische rederij in Amsterdam met als doelstelling om de 
rondvaart in Amsterdam te verjongen, te verschonen en persoonlijk te maken. Dit gebeurt met 
een vast kantoorteam en een grote poule van enthousiaste hosts en schippers! 
 
Als medewerker Planning & Operations ben je samen met de rest van het team verantwoor-
delijk voor het dagelijks reilen en zeilen van BOATAMSTERDAM.COM. Je houdt je bezig met 
operationele werkzaamheden rond de planning, rondvaarten en groepsreserveringen. Je 
maakt en communiceert de planning en draagt bij aan het organiseren van de dagelijkse 
rondvaart en hospitality evenementen aan boord. Samen met de rest van het team ben jij het 
eerste aanspreekpunt voor onze gasten en ons personeel over logistiek, planning en de 
events bij ons aan boord. 
 
Het is belangrijk in deze functie dat je assertief bent, beschikt over een gezonde portie logisch 
denkvermogen en het een leuke uitdaging vindt om logistieke puzzels op te lossen. Ervaring 
met hospitality (aan boord) en/of de rondvaartwereld in Amsterdam is een pré! 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 
• Dagelijkse planning van personeelspoule van BOATAMSTERDAM.COM 
• Oppakken van telefonische en e-mail (aan)vragen 
• Geïnteresseerden voorzien van informatie, offertes en afronden van privé evenementen 

aan boord; inclusief planning en briefing van desbetreffende personeel 
• Single-ticketverkoop in de winkel 
• Administratieve werkzaamheden 
• Contact met de gasten en het personeel 
• Assisteren bij het organiseren van trainingen, team-uitjes, vergaderingen. 

 
Wat vragen wij van jou? 
• HBO/WO-niveau afgeronde studie 
• Fulltime inzetbaar per direct 
• Gastvrij, zelfstandig en sociaalvaardig 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en schrift) 
• Teamplayer die makkelijk schakelt tussen verschillende taken en prioriteiten kan stellen 
• Je bent commercieel, ondernemend en klantgericht 
• Je beschikt over sterke plannings- en organisatie skills. 

 
Wat bieden wij? 
• Een afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid binnen een uitdagende omge-

ving met jonge, enthousiaste collega’s 
• Marktconform salaris 
• 40 uur (in overleg flexibel in te delen) 
• Gezellige personeels- en teamborrels. 

 
 
Past ons profiel bij jou en jij bij ons? Reageer dan snel en hopelijk zitten we binnenkort met je 
om kennis te maken! Je kunt je sollicitatie richten tot Ernst van Gogh via staff@boatamster-
dam.com  


