	
  

Persmededeling
Voor onmiddellijke publicatie

IYS, Interior Yacht Services, opent de
deur naar een carrière aan boord van
luxe jachten.
Nu eindelijk in Nederland: professionele korte
opleidingen voor hoogwaardig bedienings- en
interieurpersoneel in de luxe jachten-industrie.
Amersfoort, 16 September 2014 – Door de constante groei in de luxe jachtenindustrie is er veel vraag naar goed geschoolde bemanning. IYS, een specialist in
training aan boord van jachten wereldwijd, pakt dit probleem aan door in
Amersfoort zijn Luxury Hospitality-trainingsprogramma te lanceren.
Vanaf oktober 2014 worden er door Interior Yacht Services in het Regardz Berghotel in Amersfoort
professionele vijfdaagse trainingen op drie niveaus aangeboden: Introductie, Geavanceerd en
Management. IYS is sinds 2012 een officiële trainingspartner van de Warsash Superyacht Academy,
een in Southampton (UK) gevestigd opleidingscentrum met bijna zeventig jaar first class maritieme
trainingservaring. Alle cursussen worden in het Engels aangeboden en zijn Internationaal
geaccrediteerd door de Professional Yachting Association (PYA). IYS heeft als enige in de wereld
op alle drie niveaus de GUEST-accreditatie mogen ontvangen. (GUEST staat voor Guidelines for
Unified Excellence in Service Training.)
Nederland staat wereldwijd op de hoogste treden als het gaat om het bouwen van luxe jachten. Het
vertrouwen dat de vermogenden van deze wereld (IYS klanten) hebben in de Nederlandse
scheepswerven (zoals Royal van Lent, Oceanco, Amels, Royal Huisman en Feadship) heeft als
logisch gevolg dat IYS nu op zoek gaan naar hospitality talent binnen onze landsgrenzen. IYS
realiseert zich dat jonge mensen met een horecaopleiding in Nederland zich meestal niet bewust
zijn van de mogelijkheden binnen deze industrie. Het niveau aan boord van de luxe jachten is van
een ongekend niveau. Er wordt niet alleen gekeken naar de kennis en kunde van kandidaten, ook
(of juist) de juiste instelling en werkhouding zijn van groot belang.
Patrick van Os, directeur van het Regardz Berghotel Amersfoort: 'Wij zijn zeer vereerd dat IYS ons
hotel heeft gekozen om zijn Luxury Hospitality Training-initiatief te lanceren. De persoonlijke
service waar IYS voor staat komt sterk overeen met mijn gevoel van gastheer zijn: onze gasten een
thuis van huis geven.'
De training op Introductie-niveau biedt nieuw talent een kans als bemanning. In de luxe jachtenindustrie verwachten we vanaf nu tot 2020 een groei van maar liefst 40% in het aantal banen. Dit
betekent een kleine 15000 posities die gevuld moeten worden in de komende 6 jaar. Onze Luxury
Hospitality Yacht Interior-introductiecursus (de eerstvolgende start op 6 oktober) is gefocussed op
het voorbereiden van hospitality-personeel voor een carrière aan boord van een luxe jacht.
De training op het Geavanceerde niveau is ontwikkeld om bestaande bemanning de mogelijkheid te
geven zich professioneel verder te ontwikkelen. De verschillende professionele vijfdaagse
cursussen zijn Bartending, barista and tea, Housekeeping, laundry and floristry, Service specialist en
Wine knowledge. Deze cursussen zijn speciaal door IYS ontwikkeld in samenwerking met
gespecialiseerde partners van wereldniveau.
Onze Luxury Hospitality Interior Yacht Managementcursus vervolmaakt het aanbod. Dit is een
training voor het bestaande management aan boord van jachten. De focus bij deze trainingen ligt
vooral op de verdere ontwikkeling van leiderschap- en management-vaardigheden. Deze cursus is

	
  

ontwikkeld met Blanchard International, een toonaangevende Internationale onderwijsspecialist.
Op 27 oktober start weer een vijfdaagse cursus.
Peter Vogel, operationeel directeur en mede-eigenaar van IYS: 'IYS is gespecialiseerd in het trainen
van personeel aan boord van de jachten van ‘s werelds rijksten. De IYS-trainers reizen in teams
over de gehele wereld om ervoor zorg te dragen dat het personeel, gemotiveerd tot aan het bot,
altijd de best mogelijke service verleent.' Peter is, als echte service en hospitality-specialist met
twintig jaar ervaring op zee, de inspirator achter de cursussen in het Regardz Berghotel. Hij heeft
zich als doel gesteld om carrièremogelijkheden in de luxe jachten-industrie Nationaal en
Internationaal meer bekendheid te geven.

Over Interior Yacht Services (IYS B.V.)
Interior Yacht Services is een specialist in gastvrijheid. IYS begrijpt dat geen enkel luxe jacht met
andere te vergelijken is en dat er daarom ook geen standaardoplossingen zijn. IYS biedt diensten
aan die naadloos aansluiten bij elke omstandigheid.
Voor meer informatie over IYS:
IYS Office | +31 (0)646 081 660 | info@iys-nl.com | www.iys-nl.com

Over het Luxury Hospitality Training-programma
De Luxury Hospitality-cursussen zijn professioneel, effectief en inspirerend. De cursussen worden
aangeboden op Introductie, Geavanceerd en Management-niveau. Dit resulteert in een support
service gedurende de gehele carrière van de (aspirerende) luxe jacht-medewerker. Alle cursussen
zijn geaccrediteerd door het PYA GUEST-certificeringsprogramma. De trainers zijn Internationaal
gewaardeerde professionals die boeiende trainingen aanbieden.
Voor meer informatie over de Luxury Hospitality-cursussen:
IYS Office | +31 (0)646 081 660 | info@iys-nl.com | www.iys-nl.com

Over W arsash Superyacht Academy (W SA)
Warsash Superyacht Academy (WSA) is wereldleider in training en opleidingen voor personeel op
luxe jachten. In samenwerking met gerenommeerde opleidingen- en business service-partners,
biedt WSA meer dan 138 erkende dek-, machinist- en interieurcursussen, en andere op maat
gemaakte diensten aan de jachtbouw. De onderwijsfaculteit van de wereldberoemde Warsash
Zeevaartschool omvat meer dan honderd deskundige maritieme docenten. De schaal en het bereik
van de trainingsfaciliteiten is wereldwijd ongeëvenaard.
Voor meer informatie over WSA:
+44 (0)1489 556222 │ www.warsashsuperyachtacademy.com

	
  

