Per direct zijn wij op zoek naar een:

Composiet medewerker (m/v)
(38 uur p/w)

Help jij ons meebouwen aan een droomproduct? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Tenderworks is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van composietjachten van 10 tot 20 meter voor
de superjachtindustrie. Het gaat hierbij om zeer exclusieve custom-made tenders en chase boats. Tenderworks is
vijf jaar geleden geopend en met een internationaal team wordt er volop gewerkt aan de bouw van de tenders
en chase boats. Door de groeiende orderportefeuille zijn we op zoek naar een composiet medewerker die het
team in Warmond komt versterken.
De werf in Warmond is speciaal ingericht voor het bouwen van deze composietjachten. De tenders en chase
boats worden vanaf de tekening helemaal opgebouwd tot oplevering. Zo beschikt de werf over een 20 meter
lange oven/ spuithal en is de werf voorzien van de nieuwste apparatuur.
Voor uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een composiet medewerker die samen met het team de
volgende werkzaamheden uitvoert:
- Het maken en voorbereiden van mallen vanaf de tekening
- Het lamineren met carbon materialen en epoxy volgens laminaatschema’s
- Het afwerken van het product
- Het product in/ op de boot monteren
Wat verwachten wij van jou:
- Goede beheersing van de Nederlandse en/ of Engelse taal, voertaal hoofdzakelijk Engels
- Ervaring met hand-lamineren is een pre
- Je bent nauwkeurig en je kan netjes werken
- Je hebt affiniteit met hout en kunststoffen (carbon)
- Je beheerst het lezen van bouwtekeningen/ laminaatschema’s
- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
Wat bieden wij:
- Een uitdagende baan in een dynamische, internationale en groeiende onderneming
- Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden
- Fijne werkomgeving met gepassioneerde en betrokken collega’s
- Wij werken volgens de HISWA CAO
Lijkt het je leuk om onderdeel te worden van ons team of wil je meer informatie over deze vacature. Stuur dan
jouw cv en motivatie zo snel mogelijk op naar lenneke.ouwens@tenderworks.com of neem telefonisch contact
op met Lenneke Ouwens: 071-8080120.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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We are looking for a:

Composite worker (m/f)
(38 hours p/w)

Will you help us build a dream product? Then we are looking for you!
Tenderworks is a company that specializes in building very exclusive custom-made tenders and chase boats
made of composite from 10 to 20 meters for the superyacht industry. Tenderworks was opened five years ago
and every day an international team is working hard on the construction of the tenders and chase boats. Due to
the growing order portfolio, we are looking for a composite worker who will join the team in Warmond.
The yard in Warmond is specially equipped for building these composite yachts. The tenders and chase boats
are completely built up from the drawing to completion. The yard has a 20-meter oven/ spraying hall and is
provided with the newest equipment.
To expand the team, we are looking for a composite worker who will perform the following activities together
with our team:
- Making and preparing molds from the drawing
- Lamination with carbon materials and epoxy according to laminate schemes
- Finishing the product
- Mount the product in/ on the boat
What do we expect from you:
- Good command of the English language, working language mainly English
- Experience with hand laminating is an advantage
- You are accurate and you can work properly
- You have affinity with wood and plastics (carbon)
- You control the reading of building plans/ laminate diagrams
- You don't have a 9 to 5 mentality
What do we offer:
- A challenging job in a dynamic, international and growing company
- Possibility of personal development with career opportunities
- Nice working environment with passionate and committed colleagues
- We work according to the HISWA CLA
Would you like to become part of our team or would you like more information about this vacancy? Send your
resume and motivation as soon as possible to lenneke.ouwens@tenderworks.com or contact Lenneke Ouwens
by phone at 071-8080120.
Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.
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