B E N J I J D I E G E D R E V E N ALLROUND MONTEUR MET TWE E
REC HTE RHA NDE N, EE N AL LE SKU NNE R D IE D ENKT I N OP L OS SINGEN. IE MA ND BI J
WI E PRECI SIE OP HET LI JF GESCH REVE N IS E N DIE KW AL ITE IT H OOG IN HE T
V AA ND EL HE EFT ST AA N? DAN IS

OPZOEKNAARJOU!
Met een klein en gedreven team van specialisten levert SOL-MATES een breed scala aan klant
specifieke schaduw oplossingen voor luxe jachten van 20 tot meer dan 150 meter. Aan de
basis staan 3D ontwerp en engineering en het
gebruik van hoogwaardige materialen. Carbon palen met wegneembare zeilen,
uitschuifbare systemen met doek of in volledig carbon, louvre systemen, alles is mogelijk.
Onze kernwaarden zijn betrouwbaarheid, samenwerking en de
voorliefde om iets moois te creëren.

Als Sol-Mates ALLROUND MONTEUR werk je in onze werkplaats in Balk maar ook aan boord
van diverse (super)jachten en bestaat jouw werk uit licht constructief werk (lassen, lijmen,
polijsten) maar ook uit afmontage van de systemen aan boord.

FUNCTIE EISEN:
•

Lasdiploma’s (TIG/MIG).

Ervaring is niet persé noodzakelijk. Graag nodigen wij ook schoolverlaters uit om te
reageren. We leren je graag alles wat je moet weten. Je bent enthousiast, gedreven en
hebt een zelfstandige werkhouding maar je kunt ook goed werken binnen een klein team.

WIJ BIEDEN:

•
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie waarbij je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt.
Gemotiveerde collega’s die graag optreden als sparringpartner.
Werken in een industrie die precisie en perfectie eist.
De kans om telkens iets unieks te creëren.
Een gezonde balans tussen werk en privé.
Goede arbeidsvoorwaarden.
SOL-MATES gevestigd in Balk
INTERESSE ?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@sol-mates.nl

