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ONS BEDRIJF
Je komt in dienst bij Jachtservice Willemstad, onderdeel 
van de Tip Top Sailing bedrijven groep. We hebben we al 
meer dan 20 jaar ervaring in de watersport en met het 
complete onderhoud van allerlei plezierjachten, zowel met 
zeil als met motor.

We zijn de technische “poot” van de aan ons verbonden  
verhuur bedrijven (Tip Top Sailing en Dutch Yacht Rentals),  
maar zijn daarnaast ook de steun en toeverlaat voor vele 
ligplaatshouders in onze eigen en diverse nabijgelegen 
haven(s).

Hierin bieden we een zeer brede service: van simpele 
motorbeurt tot het volledige ontzorgen van het complete 
onderhoud. Men kan bij ons dus terecht voor het gehele 
technische en cosmetische onderhoud van hun jacht, 
maar ook voor reparaties, inbouw van nieuwe apparatuur 
en nog veel meer.

Professionaliteit, hoge kwaliteit, teamwork, klantgericht-
heid en een goede sfeer vormen kernwaarden binnen  
ons team en alle werkzaamheden.

WAT JIJ GAAT DOEN
Als allround watersport monteur ben je (o.a.)  
bezig met de volgende werkzaamheden:

   Onderhoud en reparatie van diesel- en benzinemotoren

   Onderhoud, reparatie en renovatie van allerhande  

 plezierjachten

   Polyester- en gelcoat werkzaamheden (herstelwerk)

   Poetsen en polijsten

   Algemene onderhoudswerkzaamheden in / om de jachthaven

WAT WIJ JOU BIEDEN
   Een uitdagende en verantwoordelijke baan

   Opleidingen en trainingen, ook op het gebied van varen

   Een salaris op basis van leeftijd, ervaring en  

 inzetbaarheid conform de HISWA cao

   Pensioenopbouw én succesbonus

   Een platte en informele organisatie

   Een afwisselende functie

   Direct contact met je klanten

   Ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en groei

   Een enthousiast, gedreven en gezellig team van collega’s

   Een vaste baan met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd

   Indien nodig / in overleg woon / werk vervoer beschikbaar

Ben jij handig, communicatief en een team speler?  
Maar heb je vooral ook affiniteit met boten en (diesel) 
motoren en lijkt het je leuk om ons technisch team te  
komen versterken? Voor de uitbreiding van ons team  
zoeken we een allround watersport monteur (M/V)  
(voltijd óf deeltijd) in het mooie Willemstad (N.B.).

Heb je interesse in deze functie en herken jij jezelf 
in bovenstaande eigenschappen? Stuur ons dan  
per email je motivatie en een recent CV.

Voor meer informatie over deze vacature 
kun je contact opnemen met dhr. Egbert Leijten, 
chef werkplaats, via 0168-476594 
of per email.

WAT JE MEENEEMT
Je hebt minimaal een opleiding MBO niveau 2 afgerond,  

met voorkeur in de watersportsector of autotechniek 

en eventueel in de metaal- techniek / * Je bent in het 

bezit van een rijbewijs B / Je woont in de omgeving 

van Willemstad (max 1 uur reis afstand) / Je hebt 

kennis van de materie / Je spreekt en schrijft goed 

Nederlands / Je kan zelfstandig werken / Je kan  

‘meebewegen’ in de seizoenen / Je hebt een passie  

voor techniek en watersport / Je bent technisch  

aangelegd / Je bent creatief en meedenkend /  

Je bent accuraat en flexibel / Je bent positief en denkt  

probleemoplossend / Je bent collegiaal, klantvriendelijk  

en communicatief / Je bent handig, nieuwsgierig en  

leert graag / Je hebt een open (leer)houding en wilt  

graag (nóg) beter worden en bijleren

* Is niet verplicht, maar maakt het wel iets makkelijker!


