Stageplek bij Hutting Yachts
Stageplek: jachtschilder, meubelmaker, technisch installateur
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Hutting Yachts biedt een leerschool voor verschillende MBO opleidingen en verwelkomt graag
enthousiaste stagiaires. Zo zijn wij ook een officieel BBL erkend leerbedrijf voor verschillende
opleidingen binnen de volgende vakgebieden:
- Jachtschilder
- Jachtbouw, Meubelmaker en houtbewerking
- Technisch installateur
Bij Hutting Yachts garanderen we je écht mooie klussen waar je aan mee zult werken en veel kennis
kunt opdoen. Zo werken we aan kwaliteitszeiljachten als bijvoorbeeld: Hutting Yachts, Morris Yachts,
Truly Classics en custom-built zeiljachten voor de mooiste bestemmingen. Klussen waarbij alleen het
beste vakmanschap gevraagd en gewaardeerd wordt.
Ben jij…
Zelfstandig, leergierig en bovenal enthousiast. Opzoek naar een echt leerzame stageplek waar je alle
kanten van het vak zult meemaken, veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgt? Kom dan
vooral eens langs op de jachtwerf om de sfeer te proeven. Wij bieden je een kijkje in de keuken waar
vakmanschap, diversiteit en bovenal de hoogste kwaliteit de standaard is.
Wij bieden:
• Een part-time of fulltime stageplek
• Een marktconforme stagevergoeding
• Reiskostenvergoeding
• een hecht team met jaarlijkse diners, BBQ’s en borrels
• 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: 0615169789.
Hopelijk tot snel in Makkum,
Team Hutting Yachts

