We are looking for a:

Allround carpenter (m/f)
(38 hours p/w)

Do you have extensive experience as a carpenter and do you want to contribute to the construction of very
exclusive custom-made tenders and chase boats for the superyacht industry? Then we are looking for you!
Tenderworks is a company that specializes in building composite yachts from 10 to 20 meters for the superyacht
industry. These are very exclusive custom-made tenders and chase boats. Tenderworks opened five years ago
and an international team is working hard on the construction of the tenders and chase boats. Due to the
growing order book, we are looking for a carpenter to 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 until delivery. For example, the yard has a 20 meter long oven/spray
hall and the yard is equipped with the latest equipment. As a carpenter/carpenter you have a separate
workplace in the yard with plenty of space for realizing your creations.
Your job description
Tenderworks stands for craftsmanship and quality. Together with a team, you are jointly responsible for the
(pre)fabrication and assembly of the luxurious wooden elements (teak decks, stairs, etc.) of each unique boat. As
a carpenter / carpenter at Tenderworks, you will therefore have various activities at your disposal in which you
work with the most exclusive types of wood.
What we expect from you
- You have a passion for wood
- You have an eye for quality and the smallest details
- You can read technical drawings
- You can work creatively and accurately and you have a high sense of responsibility
- You have extensive experience as a carpenter / carpenter in luxury yacht and shipbuilding
- You can work independently as well as in a team
What we offer
- A challenging job in a dynamic, international and growing company
- Opportunity for personal development with career opportunities
- Nice working environment with passionate and committed colleagues
- We work according to the HISWA CAO

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.

Per direct zijn wij op zoek naar een:

Allround Timmerman/Timmervrouw (m/v)
(38 uur p/w)

Heb jij ruime ervaring als timmerman/timmervrouw en wil jij bijdragen aan de bouw van zeer exclusieve custommade tenders en chase boats voor de superjachtindustrie? Dan zijn wij opzoek 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 timmerman/timmervrouw 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. Als timmerman/timmervrouw beschik je
over een aparte werkplek in de werf met veel ruimte voor het realiseren van jouw creaties.
Over de functie
Tenderworks staat voor vakmanschap en kwaliteit. Samen met een team ben je gezamenlijk verantwoordelijk
voor het (pre)fabriceren en monteren van de luxe houten elementen (teakdekken, trappen, e.d.) van elke unieke
boot. Hierdoor zal je als timmerman/timmervrouw bij Tenderworks beschikken over diverse werkzaamheden
waarbij je werkt met de meest exclusieve houtsoorten.
Wat verwachten wij van jou:
- Je hebt een passie voor hout
- Je hebt oog voor kwaliteit en de kleinste details
- Je kan technische tekeningen lezen
- Je kunt creatief en nauwkeurig werken en je beschikt over een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
- Je hebt ruime ervaring als timmerman/timmervrouw in de luxe jacht- en scheepsbouw
- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
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.

