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Jachtinterieurbouwer - Hoofddorp
Inloggen

Introductie
Een zelfstandige en uitdagende baan voor een echte vakman! Werk jij altijd alles tot in de
puntjes af en heb je affiniteit met interieurbouw luxe jachten? Dan is dit jouw kans!
Organisatie
Onze opdrachtgever waar je gaat werken is een wereldwijde marktleider op het gebied van luxe
jachtenbouw en gespecialiseerd in het vervaardigen van hoogwaardig interieur voor luxe
jachten. Deze organisatie is volop in ontwikkeling en de medewerkers zijn stuk voor stuk
vakmensen die met passie de meest ingewikkelde projecten tot een perfect eindresultaat weten
te brengen.
Functie
Als Jachtinterieurbouwer versta jij je vak en ben je gewend om te werken met massief hout,
fineer en diverse soorten plaatmateriaal. Je werkt vanaf tekening en in de machinale maak je
luxe betimmering en meubilair. Daarnaast plaats je geprefabriceerde betimmering aan boord.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
Lezen van schematische tekeningen en het inmeten van de te vervaardigen onderdelen
zoals meubels, wanden, kasten en plafonds.
Kiezen van de werkwijze en de daarbij te gebruiken materialen en gereedschappen.
Vervaardigen van onderdelen en montage van de onderdelen aan boord.
Bewaken van de kwaliteit van het werk waarbij je let op orde, netheid en veiligheid.

Functie-eisen
MBO-diploma (minimaal niveau 3), bij voorkeur richting
meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer.
Ervaring als (jacht)interieurbouwer, bij voorkeur in de luxe jachtenbouw.
Zelfstandig kunnen werken * Je hebt een ambitieuze en flexibele instelling.
Je bent een toegewijd persoon en iemand die verantwoording durft te nemen.

Aanbod
Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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Een uitdagende rol in een groeiende organisatie, waar betrokkenheid en een goede
werksfeer de organisatiecultuur kenmerken.
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 Jachtinterieurbouwer?
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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