
             

 

 
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 allround Timmermannen 

Ben jij een allround Timmerman of ben je in opleiding hiervoor, dan zoeken wij jou! 

 
Wie ben jij: 
Onze ideale Timmerman voldoet aan het volgende profiel: 

- Je hebt ervaring als Timmerman of wil dit graag leren; 
- Je bent betrouwbaar en kunt nauwkeurig werken; 
- Je kunt zelfstandig werkzaamheden uitvoeren; 
- Je houdt van mooie dingen maken. 

 
Wat ga je doen: 

- Als allround timmerman maak je zelfstandig de onderdelen van onze exclusieve jachtinterieurs of 
doet aanpassingen op een geleverd interieur. 

- Wat de functie zo interessant maakt, is dat je in aanraking komt met verschillende werkzaamheden 
in het gehele interieur aan boord.  Met de aangeleverde werk-tekeningen ga je op basis van de 
briefing van je voorman aan de slag. Geen ontwerp is hetzelfde, alles is stuksproductie, dus de 
afwisseling en technische uitdaging is groot. Gewicht is een belangrijke factor, daarom wordt er 
gewerkt met lichtgewicht plaatmateriaal en afgewerkt met exclusieve fineersoorten. Je werkt in de 
top van de jachtbouw, aan interieurs die aan de hoogste kwaliteitsstandaard moeten voldoen. Je 
krijgt dan ook alle ruimte om met aandacht, precisie en concentratie iets moois te maken. Die 
aandacht voor detail en passie voor het vakmanschap, dat is wat jou drijft. Naast de trots die je voelt 
voor het eindresultaat, als het jacht wordt opgeleverd. 

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.   


