All-round Mechanic (FT)
Wie zijn wij
U-Boat Worx is een Nederlands bedrijf, opgericht in 2005. Wij zijn gespecialiseerd in het
ontwikkelen, produceren en verkopen van duikboten voor 1 tot 11 personen. Deze
minionderzeeërs worden gebouwd voor dieptes van 100 tot wel 3.000 meter en kenmerken zich
door het kleine formaat, het lage gewicht en de innovatieve techniek.
De duikboten gebruiken de nieuwste technologische-ontwikkelingen om klanten - waaronder
superjachteigenaren, onderzoeksorganisaties, offshore-bedrijven en high-end touroperators - te
voorzien van de veiligste en best presterende duikboten.
Wat ga je doen
Na een opleidingstraject ben je in staat om de diverse types duikboten te assembleren, testen en
onderhouden. Het betreft het bouwen van nieuwe duikboten in de werkplaats in Breda maar ook
het onderhouden van duikboten bij klanten op locatie. Dit houdt in dat er af en toe gereisd moet
worden naar diverse locaties over de hele wereld.
Functie-eisen
•
Opleiding Niveau 4 MBO (Maritieme techniek, WTB, Electro of vergelijkbaar)
•
Ervaring in assemblage van fijnmechanica. b.v. machinebouw of protobouw
•
Kennis van pneumatiek en hydrauliek
•
Kennis en ervaring met het lezen van tekeningen, zowel mechanisch als elektrisch
•
Nederlands- en Engelstalig in woord en geschrift
•
Flexibele, enthousiaste en servicegerichte instelling
•
Representatief en stressbestendig
•
Inventief in probleemoplossingen
•
Zelfverzekerd en durft verantwoordelijkheid te dragen
Nico-to-have
•
Duikcertificaten
•
Basiskennis PLC
•
Kennis van PC’s
•
Vaarbewijs
•
Rijbewijs B+E
•
Las ervaring
•
Ervaring met schepen en/of hijssystemen
Wat bieden wij
Wij bieden een plezierige, dynamische werkomgeving in een gedreven team van jonge
professionals, waarbij je de kans krijgt je eigen inbreng te geven en met het bedrijf mee te
groeien. Je werkt met een uniek product dat door jou een nog groter succes kan worden.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV met een heldere motivatie naar
humanresources@uboatworx.com. T.a.v. Mevr. Regina van Krimpen.

U-BOAT WORX B.V.
OOSTERHOUTSEWEG 77
4816 KC BREDA
THE NETHERLANDS

CHAMBER OF COMMERCE
VAT NUMBER

08125414
NL8134.78.571.B01

INFO@UBOATWORX.COM
+31 (0)76 571 3096
WWW.UBOATWORX.COM

