
Wij zoeken een kandidaat voor de functie:  

ALLROUND MEUBELSPUITER (FULL-TIME)  

De afdeling interieur is verantwoordelijk voor het op basis van 

tekeningen maken van meubels en overige in- en exterieurdelen van 

hout, bijvoorbeeld tafels, deuren, trappen, kooien, etc. 

Alle meubels worden op maat en met de hand gemaakt. Deze meubels 

worden behandeld in onze meubelspuiterij en vervolgens ingebouwd 

aan boord van de schepen

De allround meubelspuiter levert kwalitatief hoogwaardig schilderwerk 

volgens afgesproken specificaties. 

Taken
• Schuren van meubilair en plaatmateriaal;
• Spuitklaar maken van meubels door de producten op deskundige wijze te 

egaliseren; 
• Aanmaken van (lak)verf en het uitvoeren van het spuitwerk;
• Op de juiste wijze aanbrengen van grondlagen en/of laksoorten;
• Zelfstandig aan boord of in de werkplaats werken aan alle voorkomende te 

bewerken onderdelen;
• Het bespreken van de voortgang van de werkzaamheden met de voorman;

Profiel:
• MBO werk- en denkniveau (vakgerichte opleiding);
• Ervaring als meubelspuiter of aantoonbare werkervaring in een 

soortgelijke functie;
• Affiniteit met hout, afwerkmethoden en special finishes;
• Bereid tot verdere scholing;
• Overzicht kunnen houden, prioriteiten kunnen stellen;
• Oog voor kwaliteit.

Interesse:

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met 

Michel Karman (Projectmanager Interieur), tel. 0527-287337.

Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een 

korte motivatie naar vacatures@royalhuisman.com. 

www.royalhuisman.com
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inzichten die elk project 
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