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Overzicht van vacaturesOverzicht van vacatures
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METSTRADE
Europaplein 24
1078 GZ Amsterdam
+31 (0)6-10505607
recruitment@rai.nl
www.metstrade.com

Sales Executive 
METSTRADE is ‘s werelds grootste 
vakbeurs voor uitrusting, materiaal 
en systemen voor de internationale 
jacht- en pleziervaartindustrie. Binnen 
het team is er ruimte gekomen 
voor een sales executive. Deze 
zal medeverantwoordelijk worden 
voor het creëren van wereldwijde 
partnerschappen en de groei van de 
merken binnen METSTRADE en IBEX.

2

KEMPERS WATERSPORT
Herenweg 100
1431 GX Aalsmeer
+31 (0)172-503003
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 hebben 
binnen de watersport- en commerciële 
branche.
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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 
toonaangevende 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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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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NICOLAAS WITSEN
Kraspolderweg 4
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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 is goed advies kunnen 
geven aan klanten en het verhelpen van 
storingen aan de motoren essentieel 
voor wie deze veelzijdige functie wil 
beoefenen.

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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KEMPERS WATERSPORT
Herenweg 100
1431 GX Aalsmeer
+31 (0)172-503003
info@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl
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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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KEMPERS WATERSPORT
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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 niet 
schuw aan de telefoon zijn belangrijke 
eigenschappen.

3

3
2

VacatureFocus

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.
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VRIJON DSA YACHTS
Opdijk 16 
8376 HH Ossenzijl
+31 (0)561-477700
patrick@vri-jon.nl
www.vri-jon.nl

Cascobouwers en lassers
Vanwege toenemende werkzaamheden 
is Vri-Jon per direct op zoek naar 
cascobouwers en lassers. Het gaat 
hierbij om het samenstellen en bouwen 
van stalen casco’s, aan de hand van 
werktekeningen. Verder behoren 
diverse las- en slijpwerkzaamheden 
tot de dagelijkse activiteiten binnen 
deze functies. Er wordt gevraagd naar 
kandidaten met enige ervaring binnen 
het vakgebied.
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SAILCENTER
Marinaweg 16
1361 AC Almere
+31 (0)36-5408895
jelien@sailcenter.com
www.sailcenter.com

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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TORNADO SAILING
De Stienplaat 5
8754 HE Makkum
+31 (0)515-559260
jurre@tornado-sailing.nl
www.tornadosailing.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.
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VacatureFocus

Meer weten over deze of andere vacatures? Bekijk 
alle vacatures op www.BootAanBoot.nl, onder het 
kopje Werk in de Watersport.

Zie de vorige pagina’s voor vacatures 
in Noord-Holland.


