
 

 

Sailcentre Makkum zoekt jachtservice-/watersportmedewerker 

 

Sailcentre Makkum 
Sailcentre Makkum is een allround en full-service watersportbedrijf (www.sailcentremakkum.nl). 
Zo hebben we een jachthaven, winterstalling, doen we diverse (schade)reparaties, onderhoud en 
installaties bij zeil- en motoboten. De werkzaamheden worden door het vaste team van ervaren 
medewerkers uitgevoerd. De werf is goed toegerust; medewerkers hebben actuele kennis van de 
belangrijkste disciplines. Wij werken elke dag aan klanttevredenheid. 
Steekwoorden zijn voor ons: breed inzetbaar, veelzijdig qua kennis, klantvriendelijk, zorgvuldig, 
samenwerken, geïnteresseerd en servicegericht. 
 
Op dit moment zoeken we voor uitbreiding van ons team een:  
 

jachtservice-/watersportmedewerker  
(1 fte) 

Functieomschrijving 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde medewerker, die houdt van aanpakken en geïnteresseerd is 
in een afwisselende, veelzijdige baan in de watersportbranche. Iemand met passie voor boten, bij 
voorkeur een zeiler en  met sterke affiniteit voor techniek. Je bent leergierig, flexibel, toont inzet en 
kunt zelfstandig werken, maar ook in klein teamverband functioneer je optimaal. Het leveren van 
kwaliteit en servicegericht werken zijn voor jou vanzelfsprekend. Je bent vertrouwd met 
klantcontact. 
 
Wij zoeken een medewerker:  

 met passie voor boten, waterport, zeilen en werken aan  boten van andere liefhebbers; 

 met ervaring en gevoel voor het kranen, op- en aftuigen van schepen en algemene 
winterstallingswerkzaamheden; 

 met een gezonde dosis interesse in technische kennis en innovaties. 
 

Je bent verantwoordelijk voor het kranen, verhalen, de najaars- en voorjaarsberging, op-/aftuigen, 
strijken/plaatsen van masten, afspuiten en plaatsen van schepen. Je werkt met onze trekker, 
bootwagen en heftruck. Je bent verantwoordelijk voor het optimaal indelen van de botenstalling  en 
doet hiervan de administratie. Secuur werk. Je werkt met handgereedschappen. Je assisteert met 
onderhoud van terrein en materieel. 
Daarnaast kun je gelcoat-reparaties uitvoeren en kun je kleiner, technisch onderhoud uitvoeren. 
Kennis van polyesterwerk is een pré. 
 
 Wat wij bieden: 

 Een uitdagende functie in een klein, dynamisch bedrijf 

 De ruimte om verdere vaardigheden aan te leren 

 Beloning conform Hiswa-cao  

 Een prettige werkomgeving, een brede functie met doorgroeimogelijkheden naar meer 
technische kennis 

 
Ben je enthousiast en wil je ons team komen versterken, stuur dan je motivatie en CV, per email 
naar: info@sailcentremakkum.nl  
Wil je meer informatie, bel dan naar 0515-232355. Kijk vooral ook op sailcentremakkum.nl. 

http://www.sailcentremakkum.nl/
mailto:info@sailcentremakkum.nl

