
Wij zoeken een kandidaat voor de functie: 
 

MEUBELMAKER /  SCHEEPSTIMMERMAN 
INTERIEUR (FULLTIME) 

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 vervolgens ingebouwd aan boord van de schepen. 

De meubelmaker/scheepstimmerman houdt zich bezig met het vervaardigen en 

monteren van meubels en interieurbetimmeringen.

Taken
• Het aan de hand van tekeningen zelfstandig maken van meubels of  

andere interieurdelen;

• Het produceren van betimmeringen die niet of praktisch niet op tekening  

te zetten zijn;

• Het verwerken van onderdelenlijsten en zorgen voor materiaalverantwoording. 

Profiel
• Vakgerichte opleiding op LBO/MBO niveau, richting scheepsbouwinterieur  

of meubelmaker;

• Bij voorkeur enkele jaren ervaring in dit vakgebied;

• Zelfstandig. 

Wij bieden
Uitdagende werkzaamheden in een unieke sector, prima opleidings- en ontwikkel-

mogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing. Daarnaast bieden 

wij een pakket met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ronny Rook, 

(Voorman)  tel.:  0527 287 652.

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

korte motivatie naar vacatures@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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