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Uit-Zeilen is hét nautische evenementenbureau van Nederland. Wij richten ons op de zakelijke markt en 

organiseren gemiddeld 175 nautische events per jaar.  

Wij zijn enthousiast  
Met ons enthousiasme voor zeilen én organiseren gaan wij bij ieder event voor de beste beleving. Ons 

enthousiasme aangevuld met het plezier van onze gasten geeft ons al 10 jaar lang de drive om steeds te blijven 

verrassen en verwachtingen te overtreffen. Zo genieten onze gasten van een event waar nog lang over wordt 

nagepraat.  

Wij houden van strak organiseren 
Wat wij het liefste doen? Ieder event strak organiseren. Dat is het creëren van de juiste verwachtingen, een no-

nonsense aanpak, haalbare programma’s, heldere afspraken, goed eten en drinken, nette schepen en goed 

materiaal. Kortom: tevreden gasten die met een glimlach naar huis gaan.    

Wij maken creatieve programma’s 
Wij organiseren door heel Nederland waar water in de buurt is. Wij kennen de bijzondere plekken om te 

vergaderen, borrelen, eten, overnachten en feesten. Van een middag tot meerdaags event; wij gaan altijd voor 

een verrassend programma. 

Wij zoeken versterking voor de organisatie van onze events 
Jij gaat zelfstandig aan de slag met de organisatie van onze events en krijgt snel de verantwoordelijkheid voor 

een event van het begin tot het einde. Dat betekent van de offerte aanvraag, de organisatie en de uitvoer tot 

de afronding en de factuur. Je bent het vaste aanspreekpunt voor je eigen klanten en doet er alles voor zodat 

zij met een grote glimlach terug denken aan hun event bij Uit-Zeilen.  

Wij willen stappen zetten in onze communicatie 
Onze processen, offertes en planningsysteem zijn goed op orde. We meten en weten veel. Maar we zoeken 

steeds weer naar een volgende stap. Wat kunnen we verbeteren aan onze site? Hoe kunnen we de social 

media beter inzetten? Kunnen we naast onze nieuwsbrieven meer uit ons klanten bestand halen? We hebben 

zelf ideeën en plannen, zoals een nieuwe site voor ons label skutsjearrangementen.nl, maar zijn ook op zoek 

naar iemand met nieuwe ideeën.  

Wij hebben ruimte 
Je werkt in een klein team met veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en je ervaring in te brengen. Ook in je 

werkzaamheden krijg je veel ruimte en verantwoordelijkheid. Dit betekent dat je ook een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel hebt, netjes bent in communicatie en punctueel je werk doet.  

Wij beleven de seizoenen 
Ieder seizoen is anders. In de winter zijn we voornamelijk bezig met verbeteren, ontwikkelen en het 

onderhouden van onze bestanden, systemen en relaties. Richting het voorjaar komt de focus steeds meer op 

het binnenhalen en organiseren van events. In mei, juni en september is het voor ons hoogseizoen en 

organiseren we de meeste events op locatie. Het najaar gebruiken we om plannen te maken en verbeteringen 

in gang te zetten. 

Wordt je enthousiast van bovenstaande vacature, ons bedrijf én wil je leven van de wind? Stuur dan je 

sollicitatie op naar julian@uit-zeilen.nl voor 23 november 2019. 
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