
Wij zoeken jou!

Vacature
Ga je mee op avontuur? Werk mee aan 
een unieke levenservaring voor de 
leerlingen en jezelf.  

Als docent bij Masterskip ben je verantwoordelijk 
voor de begeleiding van de leerlingen aan boord. 

Je bent mentor, activiteitenbegeleider en reisleider. 
Je richt je op het groepsproces en de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerlingen. Dit doe je in 
samenwerking met iedereen aan boord: je collega 
docenten, de kapitein, de stuurman, de kok, de 
deck crew en de trainees.

Je hebt een flexibele instelling en je bent in staat 
om jezelf en het (onderwijs)programma aan te 
passen aan de situatie aan boord. Je vervult een 
voorbeeldfunctie en je bent topfit om deze 
intensieve periode aan te kunnen. Roken is niet 
toegestaan aan boord. 

Heb je: 

• een eerstegraads lesbevoegdheid in één 
of meerdere bètavakken

• aansluiting met de belevingswereld van 
jongeren

• een flexibele instelling
• een positieve, sportieve uitstraling
• uitstekende communicatieve en 

samenwerkingsvaardigheden
• de mogelijkheid om 10-12 weken aan 

boord te zijn tussen oktober 2020 en 
juni 2021 (2 Masterskip reizen)?

Wil je: 

• intensief samenwerken met je collega’s 
(samenwerken en samenwonen!)

• de leerlingen aan boord zien groeien en 
ze hierbij begeleiden

• de Wylde Swan als je klaslokaal 
gebruiken

• een ambassadeur zijn na de reis?

Dan krijg je: 

• een avontuurlijke baan

• een onvergetelijke ervaring

• de verantwoordelijkheid voor de 
begeleiding van de leerlingen op het 
gebied van school, maar ook 
persoonlijke ontwikkeling en 
groepsvorming

• een onkostenvergoeding van € 500,-

• verdieping in (vak) kennis, verbinding 
met de mensen aan boord en nieuwe 
inzichten.

  Reis mee met Masterskip 
   als bètadocent



Wij zoeken jou!

Werken bij de Wylde Swan 
Schoener Wylde Swan verzorgt educatieve 
zeilreizen met middelbare scholieren. 

Het motto van Masterskip: ‘Verdieping, 
zelfvertrouwen en plezier: daar kom je verder mee!’ 

Kijk voor meer informatie over Masterskip op: 
www.masterskip.com

Bij de Wylde Swan werken circa 40 mensen, 
bestaande uit kantoorpersoneel, bemanning en 
docenten. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 35 
jaar. Het kantoor van de rederij staat in Nes-
Akkrum. 

Reageren? 

Wij kijken uit naar jouw reactie 
met CV. Stuur deze naar : 
info@masterskip.com

Mocht je vragen hebben, aarzel dan 
niet om ons te contacten.

We horen graag van je.

Het Masterskip team
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