
Ken jij de taken van een kapitein als geen ander, maar weet 
je ook dat er vandaag de dag méér gevraagd wordt van een 
goed leider? Dan is de kans groot dat wij een match zijn. 
Fluvia zoekt namelijk een trotse, moderne en enthousiaste:

CAPTAIN
Dit is dus een Captain+
Telkens weer je schip veilig van A naar B koersen. Zorgdragen voor een up-to-date boordadministratie, tijdig scheepsonderhoud en een 

correcte uitvoering van de transportopdrachten van je klanten. Het kapiteinschap kent grote verantwoordelijkheden. Kapitein is dan ook 

niet zomaar een functieomschrijving, het is een titel die je met eer draagt.

Naast het vaste takenpakket, snapt een Captain+ dat er vandaag de dag meer bij het kapiteinschap komt kijken. Een Captain+ kan 

manoeuvreren en motiveren. Hij staat voor, naast en achter zijn bemanning. Hij is een ‘leader by example’, met een ‘alle-hands-on-

dekmentaliteit’. En komt het goed uit dat de kapitein een keer een potje avondeten kookt? Dan doet een Captain+ dat ook met plezier. 

Hij snapt namelijk dat hij zijn succes dankt aan zijn bemanning.

Een Captain+ is de stem en het gezicht van Fluvia naar personeel, klanten, autoriteiten en partners. Hij zorgt voor een glimlach op het 

gezicht van klanten als ze aan Fluvia denken. En hij draagt de verantwoordelijkheid voor het algehele welzijn van zijn bemanning.  

Voor een leefomgeving waar iedereen gerespecteerd wordt. En voor de mogelijkheid tot carrière-ontwikkeling van ieder bemanningslid.

Een Captain+ is een kapitein van nu. Die snapt dat je alleen door telkens te plussen écht vooruit komt met zijn allen.

Ben jij die Captain+?
Dan beloont Fluvia jou met heel wat plussen:

 Je geniet van de voordelen van een Zwitserse arbeidsovereenkomst: hoog netto-inkomen en ‘vroeg’ met pensioen.

 Je werkt samen met een hechte, professionele bemanning, die de kunst van ‘work hard, play hard’ verstaat.

 Je vaart op moderne schepen, waarmee je je lading veilig kunt vervoeren en die weinig stil liggen.

 Je kunt zoveel vakgerelateerde (bij)scholing krijgen als je wilt, zodat je jezelf blijft ontwikkelen als kapitein.

 Je vaart afwisselende en uitdagende routes.

 Je werkt volgens het aantrekkelijke rotatieschema 3/3 of optioneel 2/2. Deze werktijden zijn desgewenst flexibel.

En wie zijn wij dan wel niet?!
Fluvia is een rederij met vijftien binnenvaarttankers en is daarmee een grote speler op de binnenwateren van Europa. Wij opereren van 

Rotterdam tot Basel, in Noord Duitsland en in het gehele ARA-gebied. Wij hebben kantoren in Rotterdam, Hamburg en Basel. Zowel op 

kantoor als op de schepen hechten we aan een familiaire band. We doen het met zijn allen, dus staan we met zijn allen voor elkaar klaar!

Vaar jij het allerbeste op teamwork?
En herken jij jezelf in de Captain+ die wij zoeken? Dan maken we ontzettend graag kennis met je.

Laat je gegevens achter op www.captain.fluvia.eu zodat we tijdens een afspraak samen de juiste koers voor jou kunnen bepalen.

Vragen? Neem contact op met de afdeling recruitment via jobs@fluvia.eu of +31(0)10-279 44 53.
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