
 
 

BEN JI J  ONZE NIEUWE,  HANDIGE  JUNIOR  MONTEUR  /  HULP WERKPLAATS  EEN 

STEUN EN TOEVERLAAT IN DE  WERKPLAATS MAAR OOK OP LOCAT IE? DAN IS  

 

 

 
 

 

 

O P  Z O E K  N A A R  J O U ! 

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 JUNIOR MONTEUR / HULP WERKPLAATS werk je in onze werkplaats in Balk 

maar ook aan boord van diverse (super)jachten in Nederland. 

  

                



 

 

WAT GA JE DOEN? 

Je werkt mee aan de afbouw van onze schaduw oplossingen:  

• Constructie en voorbereiding van de maatwerk zonwering onderdelen; 

• Je helpt jouw collega’s; 

• Je wil graag ons vak leren om uiteindelijk door te groeien naar (service) monteur; 

• Je zorgt ervoor dat de werkplaats netjes blijft; 

• Je neemt pakketten en orders aan; 

• Je vult onze voorraad aan en houdt deze bij. 

 

WAT BIED JIJ ONS? 

• Je draait je hand niet om voor het uitvoeren van zeer diverse 

(montage)werkzaamheden; 

• Je bent enthousiast, gedreven en houdt van aanpakken; 

• Proactieve houding in werken en leren; 

• Kwaliteit en nauwkeurigheid bieden is belangrijk voor je; 

• “Hands on” mentaliteit en je kunt prima zelfstandig werken binnen een team. 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

• Je kunt hier veel gaan leren; 

• Een functie waarbij je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt; 

• Een gezonde balans tussen werk en privé; 

• Een informele werksfeer; 

• Een fulltime dienstverband (38 uur per week); 

• Arbeidsvoorwaarden en salaris volgens cao-metaalbewerking; 

• Een moderne werkplaats met alle benodigde apparatuur om jouw gouden handen 

tot recht te laten komen. 

SOL-MATES gevestigd in Balk  

INTERESSE ?  

Stuur dan je motivatiebrief en cv naar info@sol-mates.nl 


