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       Wij zoeken op korte termijn een:

Administratief medewerker (m/v)
           (20 uur p/w – dagen in overleg)

Jachthaven Noordschans is een sfeervolle jachthaven met 650 ligplaatsen, 
grote winterberging, een jachtbemiddeling, importeur van Z-SPARS masten
en tuigage, Volvo Penta dealer en een uitgebreide watersportwinkel.

Wij zoeken een administratieve duizendpoot die samen 
met de collega’s de volgende werkzaamheden uitvoert:

- Verwerken orders en facturatie
- Assisteren debiteuren/crediteurenadministratie
- Diverse werkzaamheden in onze maritieme winkel
- Overige bijkomende werkzaamheden

Wat verwachten wij van jou:
- Je hebt MBO werk- en denkniveau
- Je hebt ervaring met MS Word/Excel/Outlook
- Je hebt enige watersport ervaring
- Je kunt goed zelfstandig werken én samenwerken

Wat bieden wij:
- Een uitdagende, afwisselende functie
- Goede arbeidsvoorwaarden
- Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf.

Indien je interesse hebt in deze functie kun je jouw schriftelijke sollicitatie met cv
sturen naar Jachthaven Noordschans, Noordschans 121, 4791 RG Klundert 
t.a.v. Mevr. P. Goverde.
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Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Technisch medewerker metaalbewerking
(Fulltime dienstverband)

Jachthaven Noordschans is een sfeervolle jachthaven met 650 ligplaatsen, grote winterber-
ging, een jachtbemiddeling, importeur van Z-SPARS masten en tuigage, Volvo Penta dealer, 
eigen werkplaats en een uitgebreide watersportwinkel.

Wij zoeken een technisch medewerker die o.a. de volgende werkzaamheden uitvoert:
- Masten maken en reparaties aan masten
- Verstagingen maken
- Plaatsen masten en tuigen
- Eenvoudig onderhoud aan schepen
- Overige bijkomende werkzaamheden

Wat verwachten wij van jou:
- Minimaal MBO werk- en denkniveau binnen een technische opleiding
- Géén hoogtevrees (is een pré)
- Relevante werkervaring
- Affiniteit met boten en/of watersport
- Zelfstandig werken én samenwerken

Wat bieden wij:
- Een uitdagende, afwisselende functie
- Goede arbeidsvoorwaarden
- Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf.

Indien je interesse hebt in deze functie stuur dan een mail met jouw motivatie en cv naar
Pepijn Oosthoek, info@jachthavennoordschans.nl


