
  

                         
 
Scheepswerf Groot Ammers is een internationale high-end luxe jachtbouwer, gevestigd in 
Groot-Ammers. Op onze scheepswerf bouwen we semi-custom jachten, op basis van de 
kennis en jarenlange ervaring van de oprichter en eigenaar van Scheepswerf Groot Ammers. 
Op de scheepswerf bouwen we Zeelander en Dutchcraft type jachten. Wij zijn een puur 
Hollands familiebedrijf, met een hart voor vakmanschap. Met een sterk en kundig team 
bouwen we met trots aan onze schepen en aan de toekomst van de scheepswerf. We zijn 
groeiende en op zoek naar gedreven collega’s om ons team te versterken.  
 

Wij zoeken een Meewerkend Voorman 
Ben jij een allround “Productie-spin in het web” dan zoeken wij jou! 

 
Wie ben jij: 

• Onze ideale meewerkende voorman voldoet aan het volgende profiel: 

• Je hebt meerdere jaren ervaring binnen de scheepsbouw assemblage en aantoonbare 
ervaring als leidinggevende in een productieomgeving (jachten- / scheepsbouw); 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau, verkregen door een (technische) opleiding 
scheepsbouw of werktuigbouwkunde en/of werkervaring; 

• Je kunt goed technische tekeningen lezen, interpreteren en vertalen naar de 
werkvloer; 

• Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift, zowel in Nederlands als Engels; 

• Met computersystemen werken is geen probleem voor jou; 

• Je bent in het bezit van rijbewijs BE en hebt een geldig VCA-VOL certificaat; 

• Uiteraard ben je nauwkeurig in het werk, betrouwbaar, gedreven en flexibel; 

• Je houdt van mooie dingen maken; 

• Tevens ben je een gedreven, proactieve van nature teamcaptain, die doelgericht en 
stressbestendig is. 

 
Wat ga je doen: 
Je houdt toezicht op en geeft aansturing aan een groep productiemedewerkers. Je bewaakt 
dagelijks de planning, voortgang en kwaliteit van het project op productieniveau. Je bent 
verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en zorgt dat jouw team zich houdt aan de 
veiligheids-, gezondheids- en milieuregels. Daar waar nodig neem je corrigerende 
maatregelen. Je begeleidt de productiemedewerkers en houdt rekening met de capaciteiten 
van de verschillende medewerkers. Je bent ook regelmatig bezig met het inschakelen van 
leveranciers om een stuk assemblagewerk aan boord te regelen, grijpvoorraden te laten 
bestellen, terugkoppeling aan de engineeringsafdeling te geven en in het algemeen het 
kwaliteitsniveau in de gaten te houden. Je komt met creatieve oplossingen bij technische 
problemen aan boord in samenwerking met de monteur en engineer. 
 
Je bent een ervaren en gemotiveerde voorman, die aan een half woord genoeg heeft om over 
te dragen wat je verwacht van je mensen. Je stuurt hen aan op een integere, open manier en 
je communiceert direct, maar prettig. 



  

                         
 
 
Wat de functie zo interessant maakt, is dat je in aanraking komt met verschillende 
productieprocessen op het gebied van werktuigbouwkunde, interieurbouw en installatie-
techniek. Met de tekeningen, instructies en materialen ga je aan boord aan de slag. Geen jacht 
is hetzelfde, geen dag is hetzelfde. Je werkt aan de meest exclusieve jachten met complexe, 
hightech installaties. Dat geeft jou voldoening.  
Net als de vrijheid die je krijgt om binnen de kaders zelfstandig te werken. Je werkt aan 
hetzelfde schip met collega’s en onderleveranciers. Dat begrip en geduld kun je opbrengen. 
Onder tijdsdruk kwaliteit leveren, samen met je team een topprestatie neerzetten: daarin zie 
jij de uitdaging! 
 
Wat wij bieden: 

• Buiten een goed salaris; 

• Een zelfstandige rol in een groeiend internationaal bedrijf; 

• Ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling; 

• Een supergezellig en jong team; 

• Automatisch lid van het Scheepswerf Groot Ammers testteam, we kunnen niet 
opleveren zonder proefvaart! 

• Gezellige vrijdagmiddag borrels & team-uitjes; 

• Premievrij pensioen; 

• Maar liefst 35 vakantiedagen! 
 
Enthousiast? 
Is dit jouw droombaan en pas je in het bovenstaande plaatje? Stuur dan nu je CV en motivatie 
naar Alexandra van Lieshout alexandra.vanlieshout@sgbv.eu. Heb je nog vragen over de 
functie, neem dan contact met ons op via 0184 – 785 047.   
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