Bankwerkers

die de boot niet willen missen

solliciteren bij Scheepswerf De Hoop!
Wegens forse groei in de bouw van cruiseschepen zijn wij op zoek naar handige en gemotiveerde bankwerkers.

Functie
In deze functie hou je je bezig met het verrichten van bank- en inbouwwerk voor scheepsnieuwbouw en reparatie.
Tot je taken behoren het voorbewerken, samenstellen en lassen van grote fundaties voor componenten ten behoeve
van de technische ruimtes aan boord. Daarnaast behoren het maken en plaatsen van klein ijzerwerk en het aan
boord plaatsen van motoren, hoofdschakelborden, pompen, boegschroeven etc. ook tot je werkzaamheden. Tot slot
bereidt je het schip voor op de tewaterlating en assisteer je bij de uitvoering van diverse testen bijv. bij de afnames
door keuringsinstanties of inbedrijfstelling van apparatuur aan boord.
Bovenstaande werkzaamheden voer je uit op basis van werkinstructies (tekeningen/schetsen, mondelinge uitleg) en
bespreek je met de (assistent) productieleider Bankwerkerij.
Locatie
De sectie- en aanbouw wordt in Lobith uitgevoerd en de afbouw vindt soms ook plaats in (omgeving) Rotterdam.

Wat vragen wij

Wat bieden wij












Je hebt een afgeronde opleiding richting
metaal
Het kunnen lezen en begrijpen van tekeningen
is voor jou geen probleem
Net als de bediening van diverse
gereedschappen (meetklokken, blokhaak,
hamer en brander etc.) en machines
(boormachine, draaibank, freesmachine maar
ook slijptol, hulpkraan en lastoestel)
Je kunt zelfstandig opdrachten afwerken en
gaat hierbij nauwkeurig te werk
Bereidheid tot overwerken in avonden/
weekenden en werken op locatie
Tot slot heb je oog voor kwaliteit en beschik je
over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.







Een afwisselende baan in een dynamische
werkomgeving
Teamgeest staat voorop: samen met je
collega’s van de overige afdelingen bouw je
de basis van een schip
Pas je in ons team en beschik je over de juiste
vaardigheden dan gaan we graag een vast
dienstverband met je aan
Hierbij horen een goed salaris en prima
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een
winstdelingsregeling en 13 ATV dagen
Tot slot bieden we je graag passende scholing
en zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden

Ben jij bovendien in staat om geheel zelfstandig vanaf tekening complete fundaties aan
boord in te bouwen inclusief het uitlijnen van motor- en of schroefopstellingen. En kun jij
zonder problemen je eigen werk organiseren. Dan stroom je bij ons in als ervaren bankwerker en worden deze taken en verantwoordelijkheden extra beloond.

Het bedrijf
Shipyard De Hoop is een succesvolle Nederlandse bouwer van zowel zeegaande- als binnenvaartschepen. Het
hoofdkantoor is gevestigd in Lobith-Gelderland, waar we de laatste jaren zijn gegroeid naar 200 medewerkers en een
jaarlijkse omzet van ca. 100 mio Euro realiseren.
Van sleepboot tot zeewaardig cruiseschip, wij bedienen uiteenlopende klanten over de hele wereld. Wij hebben een
goede naam opgebouwd en onderscheiden ons in de markt door alles in eigen beheer te doen: zowel het ontwerp,
de bouw van het schip en de inrichting. Wij staan voor kwaliteit, flexibiliteit en snelle doorlooptijden.

Meer informatie of solliciteren
Ben jij een goede bankwerker met oog voor detail die graag zelfstandig aan het werk gaat en makkelijk zijn
weg vindt in een grote organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wil je direct solliciteren stuur dan je cv met een korte motivatie naar career@dehoop.net.

