
 
 
 
 

 
 

 

Functie omschrijving –  

Bemanningslid mosselkotter  

Voel je je sterk betrokken bij de mosselbranche, heb je geen ‘negen-tot-vijf’ 

mentaliteit en woon je in de omgeving van Yerseke? Dan hebben wij een leuke 

baan voor je als: 

Als bemanningslid voor de mosselkotter ben je mede verantwoordelijk 

voor het reilen en zeilen aan boord van één van onze schepen. Je zorgt 

voor het onderhoud van het schip en het laden en lossen van de lading. 

 

Wij zoeken iemand met: 
• aantoonbare ervaring als lid van een bemanning aan boord in mossel- en/of 

oestervisserij. 

• een flexibele en zelfstandige werkinstelling. 

 

Wij bieden: 
• een zelfstandige, afwisselende functie met goede mogelijkheden voor je eigen 

ontwikkeling in een dynamische omgeving. Opleiding tot schipper behoort tot de 

mogelijkheden. 

• een informele werksfeer in een professionele organisatie, waar kwaliteit en 

service voorop staan. 

• een bij de functie passend pakket aan primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

 

Heb je belangstelling voor deze functie? 
Stuur dan je sollicitatiebrief aan: mverwijs@verwijs.com of  

bel naar 0113 – 579020. 

 

Dit zijn wij 
Sinds 1880 leven wij als familiebedrijf van de zee. Zoals het getij van de zee 

bewegen wij in het ritme mee. Dit zorgt voor uitdagingen, maar die draaien wij 

om naar kansen. Met alleen de zee als smaakmaker, zorgen onze kwekers met 

liefde voor de beste kwaliteit. Alleen het allerbeste gaat elke dag vers naar onze 

klanten. Samen dragen we zorg voor onze zee. Wij willen de zee beter 

achterlaten voor de volgende generaties. Zodat ook zij kunnen genieten van al 

het allerbeste dat de zee te bieden heeft.   
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Hoe kun je solliciteren? 
Interesse? Mooi! Solliciteer dan direct op de functie van Bemanningslid 

mosselkotter. Stuur je brief en CV naar Martine Verwijs: mverwijs@verwijs.com  

Krijn Verwijs Yerseke B.V. 

t.a.v. de afdeling Personeelszaken 

Postbus 67, 4400 AB Yerseke. 

Wil je vooraf meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met  

mevrouw M. Verwijs (tel. 0113 – 579020, e-mail: martine@verwijs.com). 
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