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  Sluitingsdatum: 31 december 2019 

De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) beheert, exploiteert en bewaakt de stranden van 
de gemeente Veere en de gemeente Vlissingen. Ook voert de SSV in de gemeente Veere het 
beheer en klein onderhoud aan de duinovergangen uit. Ter ondersteuning van het vaste team 
medewerkers zoeken wij een tractorchauffeur/chauffeuse .  

TRACTORCHAUFFEUR of TRACTORCHAUFFEUSE (OP DE 
MOOISTE STRANDEN VAN NEDERLAND!) (38 uur/week) 

Wilt u de zon zien op komen op de mooiste stranden van Nederland? Er samen met een 
topteam voor zorgen dat badgasten optimaal kunnen genieten van alles wat het strand te 
bieden heeft? Dan is de functie van tractorchauffeur/chauffeuse bij de SSV de perfecte match! 
 
De tractorchauffeur/chauffeuse helpt vanaf maart mee met het opbouwen van de stranden, 
waaronder het plaatsen van alle voorzieningen en het preparen van de stranden voor het 
zomerseizoen. Van 1 mei tot 1 oktober draagt de tractorchauffeur/chauffeuse mede bij aan de 
zorg voor het reinigen van de stranden, het zandvrij houden van overgangen en loopplanken 
en het onderhouden van de voorzieningen. De tractorchauffeur/chauffeuse is samen met de 
hoofdstrandwachten als een gastheer/vrouw op het strand aanwezig.  
Van 15 september tot eind oktober helpt de tractorchauffeur/chauffeuse mee met het 
verwijderen van alle voorzieningen van de stranden. In de wintermaanden wordt onderhoud 
gepleegd en worden gemaakte overuren gecompenseerd. 

De tractorchauffeur/chauffeuse die bij de SSV in dienst komt is: 

- Stressbestendig en flexibel;  
- Niet iemand met een 9 tot 5 mentaliteit, in de zomer wordt in de weekenden gewerkt 

en ligt het accent van de werkzaamheden in de vroege ochtenduren. Gemaakte 
overuren worden zoveel mogelijk zowel tijdens als na de zomer gecompenseerd; 

- In staat zowel goed zelfstandig als in teamverband te werken; 
- In het bezit van een VCA certificaat; 
- Communicatief vaardig;  
- Technisch vaardig.  

Typering van de werkzaamheden 

De tractorchauffeur/chauffeuse:  

- Draagt bij aan een goede sfeer in het team.  
- Legt verantwoording af over de activiteiten, zowel kwantitatief als kwalitatief aan de 

leidinggevende.  
- Neemt zelfstandig beslissingen over zaken die binnen het takenpakket vallen, binnen 

in overleg met de leidinggevende vastgestelde grenzen.  
- Heeft een servicegerichte houding naar anderen, intern en extern, en weegt daarbij 

aspecten als efficiency en effectiviteit mee.  
- Signaleert knelpunten en doet zo mogelijk verbetervoorstellen, overeenkomstig de 

daarvoor vastgestelde procedures.  
- Draagt bij aan het schoonmaken en onderhouden van stranden, duinovergangen en 

strandvoorzieningen.  
- Ondersteunt in de uitvoering van werkzaamheden waar nodig. 
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- Draagt zorg voor een doelmatig beheer van magazijn, werkplaats, voertuigen, 
machines en gereedschappen.  

- Draagt zorg voor transport ten behoeve van strandexploitatie te weten: opbouw en 
afbouw tijdens voor en naseizoen, vuilafvoer tijdens het seizoen.  

- Is verantwoordelijk voor bediening/onderhoud van trekker en werktuigen.  
- Monitort voortgang van de werkzaamheden conform planning, signaleert afwijkingen. 
- Stelt prioriteiten in de werkzaamheden, stemt af met de leidinggevende.  
- Helpt de kwaliteit van stranden en faciliteiten te bewaken  signaleert afwijkingen en 

stemt of met leidinggevende.  
- Inventariseert mogelijke vervanging- of vernieuwingsbehoefte van hulpmiddelen. 

Wat biedt de SSV?:  

- De mooiste werklocatie van Zeeland! 
- Een aanstelling voor een periode van 1-jaar welke bij goed functioneren wordt 

omgezet in een contract voor onbepaalde tijd; 
- Goede arbeidsvoorwaarden afgeleid van de cao recreatie; 
- Pensioen bij het ABP; 
- Flexibele werktijden; 
- Salaris afgeleid van schaal 7 van de cao Recreatie. Aanvangssalaris bij 0 periodieken 

bedraagt € 2.599,24. Er is een uitloopmogelijkheid van 11 periodieken waarbij het 
hoogst mogelijke salaris € 3.225,58 bedraagt. Indeling is afhankelijk van leeftijd en 
ervaring; 

- Mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen (BHV, AED, E.H.B.O, 
lifeguard, vaarbewijzen, etc.); 

De sluitingsdatum van de vacature is 31 december 2019.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op:  

30 januari 2020.  

Wij verzoeken sollicitanten rekening te houden met de datum van de sollicitatiegesprekken.  
 
Voor vragen en/of aanvullende informatie over bovenstaande functie kunt u contact opnemen 
met Ben Kemper via 06-21144498 of kemper@strandexploitatieveere.com. Uw sollicitatie 
met motivatie en cv kunt u sturen naar Stichting Strandexploitatie Veere, Prelaatweg 7,  
4361 JB Westkapelle o.v.v. sollicitatie.  
Mailen mag ook naar info@strandexploitatieveere.com.  

 


