
Vacature  
Leerling / Junior Jachtschilder  
 
Functieomschrijving 
Leerling/ Junior Jachtschilder / Part-time / Fulltime | Makkum | Per Direct  
 
Ben jij een beginnend jachtschilder? Wij bieden je zeer uiteenlopende projecten met veel leer- en 
doorgroeimogelijkheden. Onder begeleiding van onze top jachtschilder zal je meewerken aan 
projecten die vragen om het hoogste niveau aan jachtschilderkwaliteiten. Voor zeiljachten van Hutting 
Yachts, Morris Yachts, Truly Classics en andere custom-built zeiljachten tot 85ft die overal ter wereld 
zeilen, zal je meewerken aan die belangrijke finishing touch.  
 
Werkzaamheden waar je dagelijks mee te maken zult krijgen zijn: 
 

• Voorbereidende werkzaamheden als: afplakken, demonteren, afplakken en schuren.  

• Het spuiten, primen, plamuren, beitsen, lakken en aflakken van de toegewezen (losse) 
onderdelen en meubels van het jacht; 

Kortom: klussen waarbij alleen het beste vakmanschap gevraagd en gewaardeerd wordt.   
 
Ben jij… 
 
Een gedreven en ervaren jachtschilder die net klaar is met de opleiding of in het laatste jaar? Werk jij 
het liefst zelfstandig aan een project wat tot een groter geheel hoort? Heb je affiniteit met zeiljachten 
en/of de watersport en ben je opzoek naar een werkuitdaging met echt mooie en diverse projecten 
binnen het top segment zeiljachten, dan zijn we naar jou opzoek!  
 
Wij bieden:  

• Een fulltime baan 

• 24 vakantiedagen - 8% vakantietoeslag – reiskostenvergoeding 

• 50% van de verplichte pensioenbijdrage 

• een hecht team met jaarlijkse diners, BBQ’s en borrels  

• een werkomgeving met veel ontwikkelingsmogelijkheden  

• Een goede werkplek met uitdagende en echt mooie klussen, een hechte en gezellige vaste 
klantenkring met veel waardering voor het vak en een leuk team (al zeggen we het zelf).   

 
Hutting Yachts  
Kwaliteit, vakmanschap en perfectie, voortkomend uit een passie voor watersport en jachtbouw. Daar 
staat Hutting Yachts voor sinds 1975. Van het maken van custom-built, aluminium zeiljachten tot 
volledige refits van alle soorten zeiljachten en brokerage. Met een gezellige jachthaven die voor circa 
30 klanten als thuishaven dient en een winterstalling.  
 
Kortom: een dynamische werf die 45jaar zijn bestaansrecht als kwaliteit jachtwerf waarborgt en 
gestaagd groeit en daardoor met spoed opzoek is naar de juiste team versterking.  
 
Stuur je CV en eventueel een motivatiebrief naar info@hutting.nl of bel Tjerk Hutting op 0615169789.  
 
Hopelijk tot snel! 
 
Team Hutting Yachts  

mailto:info@hutting.nl

