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Detailengineer Interieur Luxe Jachtbouw - Amsterdam
Inloggen

Introductie
Interieur en luxe jachten, dat vraagt om vakmensen! Dus ben jij dé interieur expert die tot in
detail de vertaalslag kan maken van tekening naar product en heb je het Mbo-diploma Hout en
Meubilering en enkele jaren ervaring? Reageer dan nu!
Organisatie
Je gaat aan de slag bij onze relatie die binnen een groot samenwerkingsverband een
wereldwijde marktleider is op het gebied van luxe jachtbouw. Het gaat om een familiebedrijf
waar echte vakmensen aan een perfect en kwalitatief hoogstaand eindresultaat werken.
Functie
Als Detailengineer Interieur Luxe Jachtbouw ondersteun je de discipline Interieur binnen het
totale engineeringsproces van een jacht en ben je tevens betrokken bij het productieproces op
de werkvloer. De discipline Interieur is verantwoordelijk voor de gehele interieurbetimmering van
een jacht.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
Het vertalen van de tekening van derden naar werkbare tekeningen voor de werkvloer.
Maken en analyseren van detailtekeningen en schetsen ten behoeve van de productie.
Aanspreekpunt zijn voor de productie en het bieden van een stuk begeleiding aan de
productie.

Functie-eisen
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen de (jacht) interieurbouw.
Afgeronde MBO-opleiding, niveau 4 richting Hout- en Meubilering.
Bij voorkeur ervaring met detailtekenwerk.
Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse als wel de
Engelse taal.
Bekend met o.a. AutoCAD en MS Office.

Aanbod
Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een organisatie waar de techniek zich
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bevindt op de top van de huidige mogelijkheden.
Werken bij een organisatie die volop in ontwikkeling is, waar jouw kwaliteiten en talenten
worden gewaardeerd en waar je alle ruimte krijgt voor persoonlijke groei.
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Yvonne Koning via 0182-55 51 51.
Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel van Detailengineer Interieur
Luxe Jachtbouw? Upload je cv en motivatie en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met
je op.
Qualified People is al 27 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie en Gas, Interieurbouw, HR en Industriële Dienstverlening.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die ze verdienen.
Solliciteren
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