Vacature

Monteur elektrisch varen (starter)
Gaat jouw hart sneller kloppen van elektrisch varen, moderne elektrotechniek, onderhoud en het
oplossen van storingen? En zou je het werk van een monteur elektrisch varen willen leren? Dan ben
je bij ons aan het goede adres!
De Stille Boot - Wie zijn wij?
De Stille Boot is marktleider in totaaloplossingen voor elektrisch varen. Met onze producten en
diensten proberen wij de energietransitie op het water te versnellen. Dat betekent dat we zoveel
mogelijk boten elektrisch willen laten varen. Wij leveren verschillende elektrische motoren, accu’s,
acculaders en bijbehorende onderdelen en accessoires aan watersportbedrijven, werven en
installateurs.
Wat ga je doen?
Als starter moet je het vak nog leren en daar gaan we samen aan werken. We gaan je leren om
onderhoud en reparaties uit te voeren en storingen te zoeken in elektromotoren en (lithium) accu’s.
Je leert hoe je contact zoekt met klanten om uit te leggen wat er gerepareerd of onderhouden moet
worden en zet je werkzaamheden in ons computersysteem. Daarnaast zorg je er voor dat de
werkplaats netjes blijft en help je collega’s in het magazijn als dat nodig is.
Wat vragen we van je?
Om de werkzaamheden van een startend monteur elektrisch varen te kunnen leren is het mooi als je
jezelf herkent in zoveel mogelijk van deze punten:
● Je doet een technische VMBO- of MBO-opleiding of hebt een VMBO- of MBO-diploma in een
technische richting. (watersport, elektro, installatietechniek, bouw, etc.)
● Je werkt netjes en precies en kunt goed onthouden wat je moet doen
● Je wilt graag leren en bent flexibel
● Je bent lichamelijk fit en werkt graag in een team
Als je nog geen technische opleiding doet of diploma hebt, maar in je vrije tijd met techniek bezig
bent, dan kun je ook reageren.
Wat bieden wij je?
Als dit werk doet als BBL-er (werken en leren) dan werk je elke week 4 dagen en ga je 1 dag naar
school. Ga je niet naar school dan kun je dit werk 32 of 38 uur per week doen. Voor het salaris en de
andere arbeidsvoorwaarden gebruiken we de Hiswa-CAO. Je werkt in ons nieuwe bedrijfspand in
Heeg, leert de kneepjes van het vak van je collega’s en volgt opleidingen via onze leveranciers.
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 tel. 0515-44 44 28. 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 in een
mail sturen naar anton@destilleboot.nl.
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