
Functie: Jachtschilder bij De Drait Yachting - Woudsend & Drachten

De Drait Yachting is gevestigd in Drachten en Woudsend. Door de ambities en groei van ons bedrijf
zijn wij op zoek naar een ervaren jachtschilder. Heb jij passie voor het schildersvak en voor
watersport? Dan ben jij de jachtschilder die wij zoeken!

Je gaat aan de slag met het schilderwerk van het exterieur en het interieur van de particuliere boten
en de verhuurvloot. Jouw taak begint bij het voorbereiden van alle werkzaamheden; met het
afplakken en schuren van de oppervlakte tot het vakkundig plamuren, spuiten en aflakken van de
boot. Voor het interieur zijn taken zoals lakken en het verrichten van klein timmerwerk dan ook een
deel van jouw taak.

Naast de hoofdfunctie als jachtschilder, verwachten wij ook een flexibele houding voor andere
werkzaamheden. Op onze locaties in Drachten en Woudsend verhuren wij verschillende motorboten.
De vloot is gevarieerd met jachten, sloepen en ook verschillende soorten houseboats. In het
verhuurseizoen vragen wij daarom ook jouw assistentie bij het schoonmaken en vaarklaar maken van
de boten en het van de gasten voorzien van de vaarinstructies. Daarom komt enkele watersport- of
boot kennis ook zeker goed van pas bij deze functie. Samen met jouw collega’s zorg jij ervoor dat
alles goed afgestemd is voor de wisseldagen (maandag en vrijdag) en dat iedereen op tijd kan
beginnen aan zijn/haar vaarvakantie met onze charterboot.

Wat verwachten wij van jou?
-Ervaring als jachtschilder;
-Vak- en materiaalkennis;
-In het bezit van een VCA-certificaat of bereid zijn om dit te willen halen;
-Flexibel inzetbaar op onze locatie in Woudsend en Drachten;
-Flexibele houding om in het seizoen ook andere taken te verrichten m.b.t. de verhuur;
-Je kunt zelfstandig, snel en nauwkeurig te werk gaan;

Wat bieden wij jou?
-Een fulltime baan van 40 uur;
-Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
-Marktconform salaris (gebaseerd op ervaring en vaardigheden);
-Reiskostenregeling en 25 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband);
-Een afwisselende functie met schilderwerk als prioriteit;
-Een leuk, gezellig en behulpzaam team;

Over De Drait Yachting
De Drait Yachting is een internationaal bedrijf met 2 vestigingen in Friesland (Woudsend en Drachten)
en 2 vestigingen in Duitsland (Brandenburg en Röbel). De hoofdvestiging bevindt zich in Drachten
waar zich naast een yachtcharter ook een jachthaven en jachtwerf bevindt. Bij de locaties in Duitsland
is voornamelijk de verhuur van de boten het belangrijkste onderdeel. In Drachten en Woudsend biedt
de Drait Yachting daarnaast ook een service locatie voor zowel de verhuur als de particuliere
schepen. Yachtcharter de Drait biedt over deze 4 locaties een gevarieerde vloot van circa 100
motorboten.

Zie jij jezelf al werken bij De Drait Yachting? Of mocht je nog enkele vragen hebben? Stuur dan snel
een bericht naar mij, jacqueline@dedrait.com en solliciteer direct op deze functie. Voor vragen is
telefonisch contact ook mogelijk via 0512 513 276 en vraag naar Jacqueline. Stuur jouw motivatie en
CV naar bovenstaande E-mailadres en wij reageren hier zo snel mogelijk op.

mailto:jacqueline@dedrait.com

