
 
 
 

Buitendienst monteur / binnendienst monteur 
 
Ben jij oplossings- en service gericht, kun je goed sleutelen? Dan hebben wij een uitdagende functie 
beschikbaar als Binnendienst monteur. 
Wil je daarnaast nog iets van de wereld zien, dan hebben we ook een uitdagende functie open als 
Buitendienst monteur. 
 
Voor de buitendienst functie gaat het om een functie waarbij je geregeld op pad bent in binnen- en 
buitenland. Jij wordt erop uitgestuurd om service klussen te doen aan hydraulische equipment en 
systemen aan boord van superjachten op locatie.  
 
Voor de binnendienst functie assembleer je loopplanken, kranen en trappen en de bijbehorende 
hydraulische systemen in de werkplaats in Leeuwarden. Indien noodzakelijk assisteer je de 
monteurs in het veld tijdens in bedrijf stelling en/of eventuele storingen. 
 
We spreken hier over functies waarbij zelfstandigheid hoog in het vaandel staat. Zaken zoals je werk 
goed voorbereiden en weten hoe je aan boord netjes te werk gaat zijn belangrijke elementen van je 
job en moet voor jouw een uitdaging zijn. 
 
Hydromar Marine Equipment BV is een sterk innovatief toeleverend bedrijf, dat hydraulische 
componenten en systemen ontwerpt en produceert voor de super- en megajachtbouw. We leveren 
semi custom-made equipment gebaseerd op standaard oplossingen voor superjachten tussen de 30 
en 85 meter.  
 
Wat hebben wij te bieden?  
• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging, na gebleken wederzijdse tevredenheid. 
• Een marktconform salaris. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Goede scholingsmogelijkheden. 
 
Deze functie vereist van jou:  

• MTS werktuigbouwkunde of gelijkwaardig, metaalopleiding (minimaal VMBO niveau 2). 

• Relevante werkervaring als monteur (5+ jaar) incl. van tekening kunnen werken. 

• Probleemoplossend vermogen, zelfstandig kunnen werken. 

• Basiskennis hydraulische techniek is een pré. 

• Basiskennis elektrisch schakelen / PLC-techniek is een pré. 

• Goed voorbereid, nauwkeurig en “schoon” en “onder druk” kunnen werken. 

• Affiniteit met luxe jachtbouw, scheepsbouw, machinebouw. 

• Correcte omgangsvormen, goede contactuele eigenschappen, zowel in de Nederlandse en 
Engelse taal. 

• Geen 8-5 mentaliteit. 
 
Interesse?  
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar: 
Hydromar Marine Equipment bv, t.a.v. de heer Jos Borsboom, Edisonstraat 22 b-c, 8912 AW, 
Leeuwarden of mail naar info@hydromar.nl 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos Borsboom per telefoon  
058 – 76 76 200 of bezoek onze website www.hydromar.nl.  
 
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 

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

