
Functieprofiel Rating Deck

Locatie: Den Helder/Scheveningen
Uren: Twee weken op twee weken af
Duur: Half jaar contract

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 rating deck. In deze functie zal je in dienstverband
in periodes van twee weken op twee weken af varen. We zoeken gedreven mensen met
didactische vaardigheden en affiniteit met natuurbehoud.

In deze functie rapporteer je aan de kapitein.

Essentiële taken en verantwoordelijkheden

● In staat zijn orders van de kapitein en/of stuurman al dan niet zelfstandig uit te kunnen
voeren;

● In staat zijn om de navigatie en voyage planning zelfstandig uit te voeren;
● Deel uitmaken van de navigational watch;
● Uitvoeren van Sea Ranger taken op zee, waaronder zeilen en toezicht houden;
● Sea Rangers begeleiden en ondersteunen bij de verschillende werkzaamheden aan

boord;
● Bijdrage aan het veilig opereren van een zeilschip voor opdrachten;
● Uitvoeren van onderhoud aan schip, onderzoeks-, communicatie- en meetapparatuur;
● Vervullen van een ambassadeursrol.



Noodzakelijke ervaring en beschikbaarheid

● Bevoegdheid Rating Deck
● In het bezit van een geldige medische keuring voor de scheepvaart als zeevarende met

uitkijk- of wachtfunctie op de brug en/of machinekamer;
● In het bezit van een monsterboekje;

Geïnteresseerd?

Als je geïnteresseerd bent en jezelf herkent in het bovenstaande, stuur dan een bericht met je
CV en een korte motivatie via deze link.

https://form.asana.com/?k=3lLTR8IyWxKDJe1LBvd8Iw&d=1115290122304244

