
Allround monteur jachtbouw  

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een enthousiaste Allround 

Scheepsmonteur met ervaring in de technische/nautische sector. 

Wij vragen: 

• Ervaring met diverse montagewerkzaamheden; 

• Iemand die zelfstandig werkzaamheden en reparaties kan uitvoeren, zoals installatietechniek 

en motoren, schroefassen en generators kan inbouwen of vervangen van installaties; 

• Kan denken in oplossingen, houdt van uitdaging en heeft een flexibele instelling; 

• Iemand die kan meedraaien in de servicedienst voor onze chartervloot en particuliere 

eigenaren; 

• Goed technisch inzicht en mbo-denkniveau; 

• Ervaring in de nautische sector is mooi meegenomen. 

Wij bieden: 

• Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid of de mogelijkheid het vak van 

scheepsmonteur te leren/uit te voeren; 

• Een diverse en uitdagende functie in een groeiend internationaal bedrijf; 

• Goede arbeidsvoorwaarden; 

• Eigen ontwikkeling is belangrijk, wij zullen je hierin nadrukkelijk stimuleren en waar nodig 

ondersteunen; 

• Full-time baan met afwisselende werkzaamheden; 

• Een fantastisch team en een prettige sfeer.  

Wil jij ons team komen versterken? Stuur een email met jouw cv en motivatie. 

Over De Drait Yachting 

De Drait Yachting is een toonaangevend watersportbedrijf met moderne jachthaven, jachtwerf en 

Yachtcharter. Het team van eigen specialisten bouwt motorjachten in Drachten. Yachtcharter De 

Drait biedt een gevarieerde vloot van circa 100 motorboten vanuit Drachten en Brandenburg 

(Duitsland). Jachthaven De Drait biedt diverse ligplaatsen aan drijvende steigers, 

winterstallingsplaatsen, watersportwinkel, tankstation, spuiterij, timmerwerkplaats en een afdeling 

scheepstechniek. Kwaliteit en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vacature intakeformulier  
 

Algemeen 

Afdeling   

Functienaam Scheepsmonteur 

Aantal uur 40 uur, maandag en vrijdag 

Salarisschaal  

Maximum salaris  

Ontstaan vacature Door uitbreiding  

 

De functie  

Wat maakt deze functie interessant? Vrijheid en diversiteit. Flexibel 

Drie belangrijkste taken? - Service en onderhoud (chartervloot en klanten 
schepen) 
- Repartie  
- Storingsdiensten 

  

Hoe ziet de werkplek eruit? Werkplaats en op locatie 

Hoeveel directe collega’s krijgt de nieuwe 
medewerker? 

6 

Doelstelling medewerker - 

 

De kandidaat 

Waar werkt de ideale kandidaat nu? Werkt nu bij een scheepwerf/bouwer. 

Wat is de gewenste opleiding?  

Wat zijn drie belangrijke competenties?  

Wat is de gewenste ervaring? 5 a 6 jaar ervaring in de scheepsbouw. 

 

 


