
 

De Hoop Lobith BV 
 

SCHEEPSBOUWERS GEZOCHT 
 
Wegens een ruim gevulde orderportfeuille en de goede vooruitzichten voor de komende jaren willen we 
onze capaciteit structureel gaan uitbreiden. Hierbij zoeken wij mensen met de juiste mentaliteit en 
vakmanschap. Zoekt u een afwisselende baan in een flexibele werkomgeving dan is ’’SCHEEPSWERF DE 
HOOP LOBITH’’ iets voor u.  
 
Binnen ons bedrijf hebben wij momenteel vacatures voor metaalbewerkers, bankwerkers, pijpfitters, een 
kraanmachinist, lassers en timmerlieden. In hoofdlijnen omvatten deze functies de volgende 
werkzaamheden: 
 

Scheepsmetaalbewerkers: 
• Het verrichten van alle voorkomende ijzerwerken bij de bouw van schepen.   
• Aan de hand van tekeningen complexe scheepsdelen samenstellen en of aanbouwen. 

 
Leerling scheepsmetaalbewerkers: 

• 2 jarige Kenteq bbl opleidingen metaalbewerker scheepsbouw.  
• Werkzaamheden ten behoeve van nieuwbouw zoals (sub-)onderdelen en klein ijzerwerk. 
 

Bankwerkers / Pijpfitters: 
• Installeren en in bedrijfstellen van machines aan boord van schepen. 
• Onderhoud aan eigen machines en gereedschappen. 
• Pre-fabricage en inbouwen van leidingwerk. 
• Bij voorkeur pijpfitters die kunnen inmeten en of schetsen maar niet vereist. 
 

Kraanmachinist: 
• Kraanwerkzaamheden met torenkranen (in bezit van een diploma). 
• Werkzaamheden met een mobile kraan. 
 

Lassers: 
• Het verrichten van alle voorkomende hand en machine laswerkzaamheden met 

verschilende lasmethoden ( electroden, Co2, OP lassen ). 
• Laswerk voor mensen met lascertificaat / diploma maar ook voor leerling-lassers. 
 

Timmerlieden: 
• Het betimmeren van onze nieuwbouw schepen varieerend van (rivier) cruise-schepen, hi-tech 

werkschepen voor de olie-industrie tot zelfs semi-submersible boorplatformen. 
• Renovatie van passagiers- en binnenvaartschepen. 
• Vervaardigen van meubilair, prefab onderdelen tot en met volledige interieurbetimmeringen. 
 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Johan Fasel (productiemanager) op 0316-
541641. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tevens richten aan de heer  Fasel, Scheepswerf De Hoop Lobith, 
Postbus 12, 6916ZG Tolkamer of per email, lobith@dehoop.net. 



 
 
 
 
 
 
Scheepswerf de Hoop Lobith is een middelgrote scheepswerf met momenteel 130 mensen in dienst. De 
werf kent een historie die zelfs teruggaat tot 1750, waarbij de oorsprong van de werf in haar huidige opzet 
van eind 1800 dateert. De Hoop is een werf die zelf schepen ontwerpt en daarna de volledige bouw 
realiseert. Vandaar dat alle scheepsbouw-disciplines en faciliteiten binnen de organisatie vertegenwoordigd 
zijn (engineering, voorbewerking, ijzerwerk, lassen, installatie-werk, werktuigbouw, timmerwerk, etc.). De 
werf heeft de grootste helling (200 x 60 m) van Nederland en is gespecialiseerd in maatwerk, met name de 
wat bijzondere schepen die afgestemd zijn op de specifieke eisen en wensen van de klant. Deze klanten zijn 
veelal gerenommeerde internationale rederijen. De producten varieren van luxe passagiersschepen, 
ijsklasse sleep-/duw schepen, hi-tech werkschepen voor de olie-industrie, baggerschepen en zelfs semi-
submersible boorplatformen. Voor verdere informatie, zie onze website  www.dehoop.net 
 
 
 
 
 
 
 


