
 
 

BEN JI J  DIE  HANDIGE,  LEERGIERIGE SERVICEMONTEUR  DIE  GRAAG DE HANDEN UIT  

DE  MOUWEN STEEKT EN GEDREVEN IS  OM MOOI  WERK TE  LEVEREN? 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 SERVICEMONTEUR werk je in onze werkplaats in Balk maar ook aan boord van 

diverse (super)jachten in Nederland en in het buitenland. 

  

                



 

 

WAT GA JE DOEN? 

Je werkt mee aan de afbouw van onze schaduw oplossingen: 

• Constructie en voorbereiding van de maatwerk zonwering onderdelen; 

• Nauw samenwerken met collega’s van het team; 

• Het is afwisselend wat je dagelijks doet, geen boot is hetzelfde; 

• Reisbelasting naar schatting 25% tot 35% op locatie en overige tijd in onze 

werkplaats in Balk. 

 

WAT BIED JIJ ONS? 

• Affiniteit met de maritieme sector, en bij voorkeur de super jachtindustrie; 

• Je durft te doen, denkt verder dan alleen de vraag en bent in staat om in 

oplossingen te denken; 

• Je bent enthousiast, gedreven en hebt een proactieve houding; 

• Werkt accuraat en geordend met handgereedschap; 

• Kwaliteit en nauwkeurigheid bieden is belangrijk voor je; 

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

• Je hebt minimaal een afgeronde (technische) VMBO-opleiding; 

• Je vindt het leuk om af en toe een klus in het buitenland uit te voeren. 

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 


