
             

 

 
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. 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 algemene monteurs 
Ben jij Monteur/Installateur of ben je in opleiding hiervoor, dan zoeken wij jou! 

 
Wie ben jij: 
Onze ideale Mechanisch Monteur voldoet aan het volgende profiel: 

- Je hebt ervaring in mechanische assemblage of wilt het vak graag leren; 
- Je kunt technische tekeningen lezen; 
- Je kunt zelfstandig werkzaamheden uitvoeren; 
- Je houdt van mooie dingen maken. 
- Tevens ben je een gedreven, proactieve van nature teamspeler, die doelgericht en stressbestendig is. 

 
Wat ga je doen: 
Als allround monteur installeer je onderdelen van de diverse hoofd- en hulpsystemen zoals sanitaire installaties, 
brandstof- en koelwater systeem, ventilatie en electrische systemen. 
Plaatsen en aansluiten van grote componenten zoals voorstuwingsmotoren en generatoren. 
 
Wat de functie zo interessant maakt, is dat je in aanraking komt met verschillende werkzaamheden op het 
gebied van werktuigbouwkunde en installatietechniek. Met de tekeningen, instructies en materialen die je van 
jouw voorman krijgt, 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 eisen zelfstandig te werken. Je werkt op dezelfde vierkante meter 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 vragen over de functie, neem dan contact met ons op via 
0184 – 785 047.   
 
 


