Vacature

Monteur elektrisch varen
Gaat jouw hart sneller kloppen van elektrisch varen, moderne elektrotechniek, onderhoud en het
oplossen van storingen? Dan ben jij de watersportmonteur die wij zoeken ter aanvulling van ons
team!
De Stille Boot - Wie zijn wij?
De Stille Boot is marktleider in totaaloplossingen voor elektrisch varen. Met ons assortiment en
dienstverlening proberen wij de energietransitie op het water te versnellen. Dat betekent dat we
zoveel mogelijk boten elektrisch willen laten varen. Wij leveren een breed assortiment elektrische
motoren, accu’s, laders en bijbehorende onderdelen en accessoires aan dealers, werven en
installateurs. Ons team bestaat uit 10 personen en we werken vanuit een nieuw bedrijfspand aan het
water in Heeg. Omdat we een compact team zijn, werken we veel samen en hebben we veel
onderling contact.
Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Je bent de belangrijkste persoon in het technische team voor het uitvoeren van onderhoud en het
opsporen van storingen in elektromotoren en (lithium) accu’s met laagspanning van onze klanten. Je
hebt contact met de klant om uit te leggen wat er gerepareerd of onderhouden moet worden. En
legt je werkzaamheden vast in ons online systeem. Jouw dag is geslaagd als de producten weer goed
functioneren en opgestuurd kunnen worden naar de klant.
Wat zijn je kerntaken?
● Het uitvoeren van diagnoses van storingen in elektromotoren, (lithium) accu’s, zonnepanelen
en randapparatuur en het inschatten van de reparatiekosten.
● Het uitvoeren van onderhoud, reparaties en updates aan elektromotoren.
● Het verwerken van onderdelen en arbeidstijd in werkorders in het computersysteem.
● Het toelichten van werkzaamheden aan klanten.
● Het opruimen en netjes houden van de werkplaats
● Het ondersteunen van collega’s in het magazijn.
● Op termijn en na een gedegen opleiding zul je ook werkzaamheden verrichten bij en voor
klanten van ons bedrijf.
Wat vragen we van je?
Om de functie van watersportmonteur uit te kunnen voeren kun je van de volgende vaardigheden en
kwalificaties zo veel mogelijk afvinken:
● Je hebt MBO werk- en denkniveau
● Je hebt ervaring als monteur van verbrandingsmotoren of elektromotoren
● Opleiding als elektromonteur is een pré
● Je hebt een actieve werkhouding en bent nauwkeurig

● Je kunt goed het overzicht bewaren en stressbestendig
● Je hebt een flexibele instelling
● Je bent lichamelijk fit
● Je bent een teamplayer
● Een heftruckcertificaat is een pré
Als je nog geen ervaring hebt met elektrotechniek, maar jezelf herkent in de andere kenmerken en
vaardigheden, dan ben je ook van harte uitgenodigd om te reageren. Het is mogelijk via ons en onze
fabrikanten cursussen te volgen om je kennis te vergroten en op te frissen.
Wat bieden wij je?
Deze functie is voor 32 of 38 uur in de week. De maandag, dinsdag en vrijdag zijn vaste werkdagen.
De overige uren worden in overleg met jou ingedeeld. Voor de hoogte van het salaris en het pakket
arbeidsvoorwaarden werken we volgens de Hiswa-CAO.
De Stille Boot is een compacte en platte organisatie. We werken als team aan ons doel en kennen
een plezierige en directe werksfeer. Je werkt in ons nieuwe bedrijfspand in Heeg (Friesland) bij het
leidende bedrijf op het gebied van elektrisch varen, en er is ruimte voor jouw ideeën en inbreng om
zaken te naar een nog hoger niveau te tillen.
Hoe kun je reageren?
Als je na het lezen van deze vacature vragen hebt kan je onze website bezoeken www.destilleboot.nl
en bellen met Anton van Wijk. Hij is de eigenaar en vertelt je graag wat je wilt weten. Ben je direct al
zo enthousiast dat je wilt solliciteren dan mag je jouw reactie en CV mailen naar
anton@destilleboot.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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