
LEERLINGEN  

Voor onze productieafdelingen zijn wij op zoek naar leerlingen op het gebied van:

Systemen
Als Leerling Monteur combineer je meerder vakgebieden waaronder werktuig- 
bouwkunde, installatietechniek en metaal. Je monteert onderdelen en sluit deze aan 
en pleegt onderhoud aan gereedschappen en machines. 

Dekequipment
De afdeling Systemen legt alle werktuigbouwkundige en installatietechnische  
systemen aan in en op de jachten. Je houdt je bezig met het monteren van dek-
beslag, lieren, luiken, deuren en andere onderdelen op de jachten. 

Electro
De afdeling Electro is verantwoordelijk voor de aanleg en aansluiting van de elek-
trische installaties aan boord van de jachten. Daarnaast verzorgt de afdeling het 
testen en inbedrijfstellen van de jachten. 

Interieur 
Als Leerling Interieur vervaardig je meubels en andere interieurbetimmeringen.  
Tevens verzorg je de plaatsing aan boord van de jachten en werk je mee aan het  
leggen van teakhouten dekken. 

Meubelspuiterij
Je houdt je bezig met het schuren van meubilair en plaatmateriaal, het spuitklaar 
maken van meubels, uitvoeren van spuitwerk en op de juiste wijze aanbrengen van 
grondlagen en/of laksoorten. 

Composieten
De afdeling Composieten produceert o.a. masten en gieken voor zeiljachten en 
luiken, schuifdeuren en opbouwconstructies voor zeil- en motorjachten. De afdeling 
heeft zich gespecialiseerd in de verwerking van prepreg materialen. Met deze tech-
niek worden technisch hoogwaardige en lichte constructies geproduceerd.

Metaal 
Als Leerling Metaalbewerker werk je mee aan de constructie van de casco’s van de 
jachten of je maakt onderdelen voor de jachten. De werkzaamheden bestaan uit 
samenstellen, construeren, lassen en afwerken.

Ben je gemotiveerd om door middel van de combinatie van werken en leren 
binnen enkele jaren te worden opgeleid tot een allround vakman…

dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij bieden
Prima arbeidsomstandigheden, een goed salaris, werken aan een hoogwaardig 
product, een grote variatie aan werkzaamheden, goede doorgroeimogelijkheden, 
veel aandacht voor je opleiding en vorming en gemotiveerde praktijkopleiders.

Profiel:
Voor deze vacatures geldt dat je een (V)MBO diploma (niveau 2 of 3) in je bezit hebt. 

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je tijdens kantooruren contact opnemen 
met met Arend Straatsma, HR Manager, tel. 0527-243131.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij graag je schriftelijke 
sollicitatie voorzien van CV. Je kunt je sollicitatie richten aan de afdeling HRM. 

 
Royal Huisman Shipyard BV, t.a.v. afdeling HRM, Postbus 23, 8325 ZG Vollenhove
E-mail: vacatures@royalhuisman.com

Wij zijn op zoek naar:

www.royalhuisman.com

Royal Huisman...

is gespecialiseerd in de 
bouw van luxe custom 
built zeil- en motorjachten 
voor internationale 
klanten.

‘Custom built’ betekent 
voor ons: uniek tot in de 
kleinste details, perfect 
uitgevoerd en boordevol 
innovatieve oplossingen.

Ons personeel...

Het vakmanschap van 
onze 350 werknemers is 
daarvoor van essentieel 
belang, want het zijn hún 
creatieve oplossingen en 
inzichten die elk project 
tot een succes maken. 
Een enthousiast team, 
dat graag nieuwe mensen 
verwelkomt.
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