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Overzicht van vacaturesOverzicht van vacatures

Werken in de botenbranche is het mooiste beroep 
dat u kunt hebben. Op deze pagina’s vindt u het 
actuele aanbod van leuke en uitdagende vacatures, 
in verschillende beroepsgroepen. Zie de volgende 
pagina’s voor andere regio’s.

VacatureFocus

KEMPERS WATERSPORT
Herenweg 100
1431 GX Aalsmeer
+31 (0)172-503003
info@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl

Assistent havenmedewerker 
Werken in de jachthaven van Kempers 
Watersport is een veelzijdige functie, 
waarbij de taken onder andere bestaan 
uit het assisteren van het beheer en de 
bergingen. Daarnaast is de assistent 
havenmedewerker ervaren met het 
besturen van bijvoorbeeld de trekker en 
kan deze goed met gereedschap overweg. 
Ervaring binnen de watersport 
en geïnteresseerd? Pak deze kans.
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info@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl

Gastvrouw/Gastheer 
De gastvrouw of gastheer van Kempers 
Watersport is het gezicht van de haven. 
De belangrijkste taken zijn gericht op het 
helpen van onze klanten op de beste 
manier. Van het beantwoorden van vragen 
en opmerkingen tot de jachthaven op orde 
houden. Deze rol is iets voor de echte 
helper die in meerdere talen klanten bij kan 
staan.
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KEMPERS WATERSPORT
Herenweg 100
1431 GX Aalsmeer
+31 (0)172-503003
info@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl

Servicemanager
De servicemanager bij Kempers 
Watersport geeft leiding over een 
team van tien medewerkers. De 
werkzaamheden zijn vooral gericht 
op ervoor zorgen dat iedereen goed 
aan de slag kan gaan.Een functie die 
het beste past bij organisatorische 
specialisten die goed met mensen 
om kunnen gaan en ervaring heeft 
binnen de watersport- en commerciële 
branche.
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STROMMA NEDERLAND
Weteringschans 26 
1017 SG Amsterdam
+31 (0)20-2170549
hr@stromma.nl
www.stromma.nl 

Schippers rondvaart 
Amsterdam zien op de mooiste manier, 
namelijk vanaf het water. Dat is waar 
Stromma Nederland voor staat. De 
schippers van Stromma zorgen voor 
een onvergetelijke rondvaart door de 
Amsterdamse grachten en weten de 
leukste feitjes van de stad te delen. Zowel 
voor schippers met een Groot als Klein 
Vaarbewijs (GVB/KVB) is er een positie 
beschikbaar.
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YACHTFOCUS
Binderij 7B
1185 ZH Amstelveen
+31 (0)20-4560995
info@yachtfocus.com
www.yachtfocus.com

Orderbegeleider 
Secuur in administratief werk, goed 
in spreadsheets en affi niteit met de 
botenbranche? Reageer dan snel op de 
functie van orderbegeleider bij YachtFocus. 
In deze parttimerol is een coördinerend 
talent gewenst, met aantoonbare ervaring 
binnen de mediabranche. Informatie 
verwerken, deadlines in de gaten 
houden en een talent aan de telefoon zijn 
belangrijke eigenschappen.
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SAILCENTER
Marinaweg 16
1361 AC Almere
+31 (0)36-5408895
jelien@sailcenter.com
www.sailcenter.com

Service Engineer 
Als technisch relatiebeheerder pur 
sang is de service engineer betrokken 
bij alle dienstverlening aan onze 
varende vloot. Hij of zij heeft contact 
met kapiteins, bemanningen en 
eigenaren over onderhoud, reparaties 
en refi torders van superjachten die 
gebouwd worden onder de merknaam 
Feadship. De commerciële, logistieke 
en coördinerende blik zorgen voor een 
optimale service. 
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KEMPERS WATERSPORT
Herenweg 100
1431 GX Aalsmeer
+31 (0)172-503003
info@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl

Bootverkoper 
Watersportwinkel Sailcenter groeit snel en 
zoekt daarom nieuwe versterking voor het 
verkoopteam. De bootverkoper weet de 
klant op alle gebieden te helpen, zowel in 
de winkel en via de webshop als door te 
bellen of te mailen. Het gehele plaatje van 
boten en bootaccessoires verkopen aan 
een brede doelgroep is wat deze functie zo 
veelzijdig maakt.

Monteur benzine- en dieselmotoren
Kempers Watersport is op zoek naar een 
monteur, gespecialiseerd in het werken 
met benzine- en dieselmotoren. De functie 
is bedoeld voor iemand die leergierig is, 
goed zelfstandig kan werken en kennis van 
nautische producten op wil doen. Affi niteit 
in de watersportbranche is belangrijk, 
ervaring in de autowereld kan ook 
aanleiding bieden tot een gesprek.
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KON. DE VRIES SCHEEPSBOUW
Oosteinderweg 25
1432 AC Aalsmeer
+31 (0)297-388900
pz@vriesyard.feadship.nl
www.werkenbijfeadship.nl
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Zie de volgende pagina’s voor vacatures 
in de andere regio’s.

Project Engineer 
De Project Engineer Mechanical houdt zich 
dagelijks bezig met het kloppend hart van 
De Voogt Naval Architects. Samen met het 
team zorgt de PE voor al het ‘leven’ aan 
boord van de meest exclusieve jachten 
ter wereld. Reageer snel voor een baan 
waar unieke technische uitdagingen de 
standaard zijn.

SAILCENTER
Marinaweg 16
1361 AC Almere
+31 (0)36-5408895
jelien@sailcenter.com
www.sailcenter.com
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DE VOOGT NAVAL ARCHITECTS
Capellalaan 21
2132 JK Hoofddorp
+31 (0)23-5247000
solliciteren@devoogt.feadship.nl
www.werkenbijfeadship.nl
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Meer weten over deze of andere vacatures? Bekijk 
alle vacatures op www.BootAanBoot.nl, onder 
het kopje Werk in de Watersport. Zie de vorige en 
volgende pagina’s voor vacatures in andere regio’s.

VacatureFocus

DE KLERK BINNENBOUW
Westbaan 210
2841 MC Moordrecht
+31 (0)182-624200
hrm@dkb.nl
www.werkenbijfeadship.nl

Meubelmaker
De Klerk Binnenbouw (DKB) is specialist 
in de Nederlandse interieurbouw en 
draagt zorg voor de luxe interieurs in 
de superjachten onder de merknaam 
Feadship. De op maat gemaakte interieurs 
van DKB hebben internationale allure. De 
meubelmaker komt werken bij een bedrijf 
waar vakmanschap en kwaliteit hoog in
het vaandel staan.
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ZEELANDER YACHTS
Gelkenes 448
2964 AC Groot-Ammers
+31 (0)184-785047
alexandra.vanlieshout@zeelander.com
www.zeelander.com

Allround medewerkers
Bij Zeelander Yachts in Groot-Ammers zijn 
ze op zoek naar verschillende experts, 
die met een hart voor watersport en 
vakmanschap het team komen versterken. 
Het team zoekt vooral versterking op 
het gebied van inkoop, monteren en 
werkvoorbereiding. Voldoende ruimte om
te kunnen werken voor een familiebedrijf
in de internationale branche van luxe 
jachten.
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SCHEEPSWERF SLOB B.V.
Scheepvaartweg 11
3356 LL Papendrecht
+31 (0)78-6441999
personeelszaken@scheepswerfslob.nl
www.werkenbijfeadship.nl

Projectmanager
Scheepswerf Slob bouwt de stalen 
casco’s en aluminium dekhuizen voor 
superjachten onder de merknaam 
Feadship. Zij zoeken een technisch 
onderlegde projectmanager met ervaring 
in de jachtbouw. Ervaring in het leiden 
van complexe projecten op het gebied 
van plannen, coördinatie, budgetteren en 
leidinggeven is een vereiste.
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AKERBOOM YACHT EQUIPMENT
Hoge Morsweg 113A 
2332 HJ Leiden
+31 (0)6-23589193
p&o@ayeholland.nl
www.werkenbijfeadship.nl 

Elektra engineer met PLC-ervaring 
De PLC software engineer bij 
Akerboom Yacht Equipment zorgt voor 
het inbedrijfstellen van de uitrusting 
van superjachten onder de merknaam 
Feadship. Denk hierbij aan deuren, 
luiken, loopplanken en platformen. De 
uitrusting wordt hydraulisch aangedreven 
en elektrisch bestuurd. Met kennis van 
de mechanische en hydraulische 
werking, elektra en software kan de 
engineer ervoor zorgen dat alles werkt. 
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ISLOEP
Hoorn 316
2404 HL Alphen aan de Rijn
+31 (0)172-416763
info@isloep.nl
www.isloep.nl

Sales medewerker showroom 
Het overbrengen van de juiste beleving 
aan klanten. Dat is waar de functie van 
sales medewerker bij Isloep om draait. 
De klant staat bij Isloep centraal, van het 
vriendelijke welkom in de showroom en 
het geven van belangrijke informatie, tot 
contact blijven houden met de klanten, 
ook na de verkoop. Een veelzijdige functie 
met goede doorgroeimogelijkheden.
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SAILCENTER
Marinaweg 16
1361 AC Almere
+31 (0)36-5408895
jelien@sailcenter.com
www.sailcenter.com

Secretaresse
House of Yachts is bezig met het team 
uit te breiden en zoekt daarom een 
vlotte secretaresse. De ideale kandidaat 
is een klantvriendelijke en assertieve 
specialist, die goed overweg kan met 
computerprogramma’s en social media. 
Redelijk Engels en Duits kunnen spreken 
zijn daarbij ook belangrijk om bij deze 
vernieuwende jachtmakelaar aan de slag 
te kunnen.

10

ROYAL VAN LENT SHIPYARD
Julianalaan 3
2159 LA Kaag
+31 (0)252-547123
recruitment@lentyard.feadship.nl
www.werkenbijfeadship.nl

NOVA WATERSPORT
Industrieweg 2
2404 BZ Alphen aan de Rijn
+31 (0)172-260040
info@novawatersport.nl
www.novawatersport.nl

Vakman constructie 
De vakman constructie bij Royal van Lent 
werkt aan de hele bouw van superjachten 
onder de merknaam Feadship, waaronder 
de cascobouw op locatie, het plaatsen 
van wanden, dekken en verschansing en 
het opbouwen van bijvoorbeeld banken, 
kasten, jacuzzi’s en trappen. Daarnaast 
doet de vakman ook aan montage, zoals 
het inbouwen en afstellen van onder
andere luiken, deuren en bootstoelen.

Botenbouwers 
Nova Watersport is op zoek naar 
gemotiveerde monteurs voor de 
elektrische boten die hier worden
gebouwd. Het bouwen van de boten, 
installeren van elektrische aandrijvingen
en verrichten van onderhoud zijn
dagelijkse bezigheden, samen met het 
onderhouden van goed klantcontact.
Een creatieve baan voor ervaren
monteurs met affi niteit met de watersport.
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HOUSE OF YACHTS
Jachthavenweg 71E
4311 NC Bruinisse
+31 (0)111-483890
marco@houseofyachts.nl
www.houseofyachts.nl
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Ook uw vacature hier?
Bel +31 (0)20-4560995
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Vacatures in het noorden en oosten van het land. 
Zie de vorige pagina’s voor vacatures in 
de Randstedelijke gebieden.

VacatureFocus

NICOLAAS WITSEN
Kraspolderweg 4
1821 BW Alkmaar
+31 (0)72-5112297
info@nicolaaswitsen.nl
www.nicolaaswitsen.nl

Scheepstimmerman/Interieurbouwer
Voor wie affi niteit heeft met techniek en 
graag in de watersport wil werken, heeft 
jachtwerf Nicolaas Witsen een functie ter 
beschikking. Het enthousiaste team zoekt 
een scheepstimmerman/interieurbouwer 
die hoogwaardige kwaliteit kan leveren 
met een glimlach. De ideale kans om bij 
een toonaangevend jachtwerf te komen 
werken.
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NICOLAAS WITSEN
Kraspolderweg 4
1821 BW Alkmaar
+31 (0)72-5112297
info@nicolaaswitsen.nl
www.nicolaaswitsen.nl

Jachtschilder 
Jachtschilder bij Nicolaas Witsen betekent 
niet alleen boten schilderen, maar vooral 
het bewaken van de kwaliteit van de 
boten. De jachtschilder verricht reparaties 
en onderhoud, om ervoor te zorgen dat 
nieuwe en gebruikte boten er altijd uit 
komen te zien als nooit tevoren.
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NICOLAAS WITSEN
Kraspolderweg 4
1821 BW Alkmaar
+31 (0)72-5112297
info@nicolaaswitsen.nl
www.nicolaaswitsen.nl

Allround medewerker jachtwerf 
Altijd al willen werken op een 
toonaangevende jachtwerf, maar geen 
idee in welke richting? Kom dan aan de 
slag als allround medewerker bij Nicolaas 
Witsen. De belangrijkste taken bestaan 
onder andere uit het assisteren van 
collega’s in verschillende vakgebieden. 
Een functie voor wie echt de handen uit 
de mouwen wil steken.
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KON. DE VRIES SCHEEPSBOUW
Strânwei 6 
8754 HA Makkum
+31 (0)6-26541567
t.holkema@devriesmakkum.nl
www.werkenbijfeadship.nl

Werkvoorbereider exterieur
De Werkvoorbereider exterieur bij 
Koninklijke De Vries Scheepsbouw werkt 
mee aan uitdagende nieuwbouw- en 
refi tprojecten voor superjachten die 
worden gebouwd onder de merknaam 
Feadship. Zorgen voor een dynamische 
werkomgeving samen met de collega’s 
van Engineering, Inkoop en Productie. 
Kom vooral langs om kennis te maken.
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KUIPER VERZEKERINGEN
Breedpad 21 
8442 AA Heerenveen
+31 (0)513-614444
hr@kuiperverzekeringen.nl
www.kuiperverzekeringen.nl

Receptiemedewerker 
De receptiemedewerker is het eerste 
aanspreekpunt dat klanten met Kuiper 
Verzekeringen hebben. Gastvrijheid en het 
‘gevoel van een familie’ uitdragen staan 
bij deze functie centraal. Klanten goed te 
woord staan en een warm welkom heten 
met een brede glimlach, in een informeel 
familiebedrijf.
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SAILCENTER
Marinaweg 16
1361 AC Almere
+31 (0)36-5408895
jelien@sailcenter.com
www.sailcenter.com

Allround service-/installatiemonteur
Habbeké Shipyard is op zoek naar een 
service- en installatiemonteur die van 
zijn hobby echt een beroep wil maken. 
De functie is multifunctioneel, waar het 
verlenen van service en onderhoud
centraal staan voor bestaande schepen 
en casco’s. Dit is de kans om aan de 
slag te gaan bij een gerenommeerde 
scheepsbouwer. 
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TORNADO SAILING
De Stienplaat 5
8754 HE Makkum
+31 (0)515-559260
jurre@tornado-sailing.nl
www.tornadosailing.nl

NICOLAAS WITSEN
Kraspolderweg 4
1821 BW Alkmaar
+31 (0)72-5112297
info@nicolaaswitsen.nl
www.nicolaaswitsen.nl

Allround monteur/jachtverhuurder 
Allround betekent bij Tornado Sailing ook 
echt allround. Iedere dag staat er iets 
anders op de planning om te doen, van 
onderhoud aan boten en het oplossen van 
storingen tot het inbouwen van systemen 
en het netjes klaarmaken van de schepen. 
Een verantwoordelijke klus voor creatieve 
experts die van techniek en watersport 
houden.

Allround monteur 
Nicolaas Witsen is op zoek naar een 
allround monteur, die het leuk lijkt om 
verantwoordelijk te zijn voor reparaties en 
onderhoud aan dieselmotoren. Daarnaast 
zijn goed advies kunnen geven aan 
klanten en het verhelpen van storingen 
aan de motoren essentieel voor wie deze 
veelzijdige functie wil beoefenen.
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HABBEKE SHIPYARD B.V.
Schelphoek 103
1621 MK Hoorn
+31 (0)299-362182
info@habbeke.nl
www.habbeke.nl
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Leerling monteur boten 
Toe aan een leuke leerbaan waar boten 
en het technische plaatje erachter centraal 
staan? Van Leeuwen Boten zoekt een 
enthousiaste leerling botenassemblage. 
Iemand die zich wil ontwikkelen in het 
opbouwen en onderhouden van boten, 
in een jong en dynamisch bedrijf. De 
uitgelezen kans voor jonge en leergierige 
watersportmonteurs.

SAILCENTER
Marinaweg 16
1361 AC Almere
+31 (0)36-5408895
jelien@sailcenter.com
www.sailcenter.com
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VAN LEEUWEN BOTEN
Industrieweg 2
4041 CR Kesteren
+31 (0)488-482855
mathijs.vanleeuwenboten.nl
www.vanleeuwenboten.nl
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