
 

    
 

 
 

Swets, dé specialist in flexibel maritiem personeel zoekt voor de Stichting MATE de perfecte 
match! 
 

Stichting MATE (Maritieme Arbeid Training & Educatie), een initiatief van Maaskade 

Bevrachters B.V.  te Zwijndrecht en jeugdhulporganisatie TriviumLindenhof, is de trotse 

eigenaar van een binnenvaartschip! MATE wil met dit scheepvaartproject groepen jongeren, 

die maatschappelijk gezien buiten de boot dreigen te vallen, in staat stellen een baan te 

verkrijgen in de binnenvaartsector en te behouden. Voor dit bijzondere project zoeken wij : 

 

ERVAREN SCHIPPERS/BEGELEIDERS 

 
Voor deze functie dient u in het bezit te zijn van:  

 
 Alle benodigde schippers papieren;  

 Min. 4 jaar ervaring als schipper;  

 Affiniteit met de doelgroep jongeren (15 t/m 18 jaar);  

 Bewijs van goed gedrag;  

 BHV en/of EHBO diploma;  

 Minimaal MBO+ of HBO denkniveau. 

 

Daarnaast beschikt u over de volgende kwaliteiten:  

 Natuurlijke pedagogische en didactische kwaliteiten om de doelgroep jongeren te begeleiden 

en aan te sturen in hun gedrag en richting een baan in de nautische branche; 
 Technisch en creatief zijn voor de verdere ontwikkeling, inrichting en opbouw van de 

hulpverleningsmodule en het schip;  

 Goed kunnen samenwerken met overige betrokkenen bij het hulpverleningsproces van de 

jongeren;  
 Bereidheid tot het volgen van een voor de functie relevante opleiding of omscholing op 

pedagogisch en didactisch gebied.  

 
Hoe ziet uw werk er uit?  

 U treedt samen met uw collega op als schipper/begeleider: van maandagmiddag tot en met 

donderdagochtend bent u aan boord van De MATE, samen met de bemanning en de 

jongeren, die op dat moment deel uit maken van Stichting MATE; 

 U traint, coacht en begeleidt de deelnemers op het gebied van veiligheid, praktische en 

theoretische navigatie en werknemers en sociale vaardigheden aan boord;  

 U ontvangt ouders/verzorgers en betrokkenen van Stichting MATE aan boord, geeft 

voorlichting en treedt op als gastheer.  

 
Arbeidsvoorwaarden  

Wij bieden u een uitdagende functie, met verantwoordelijkheid, veel ruimte voor eigen initiatief en 

met een maatschappelijke meerwaarde. Er wordt veel van u gevraagd en daarom investeren wij ook 
graag in uw verdere persoonlijke ontwikkeling.  

T.a.v. arbeidsvoorwaarden hanteren wij de CAO Jeugdzorg. Uiteraard zullen wij ons aanbod 
afstemmen op uw expertise, opleidingsniveau en competenties.  

 

Contact  
Voor meer informatie of om uw interesse aan te geven kunt u contact opnemen met Kitty van 

Vroenhoven. E-mail: werving@swetsgroup.nl of bel 085-4840292. 
 

Voor meer informatie over Stichting MATE ga naar www.stichtingmate.nl 
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