
 
 

BAAN BESCHRIJVING 

Positie:   Watersport monteur / verhuurmedewerker technisch 

Lokatie:   Vinkeveen  

Afdeling:  Operations 

Salary:   Conform HISWA CAO, afhankelijk van ervaring 

Start Date:  Per direct 

Contract type:  full time, vast contract na 2 jaar dienstverband 

Aantal uren:  38 uur per week  

Lijnmanager:  Base Manager 

 

Le Boat, onderdeel van Travelopia, is Europa’s grootste aanbieder & marktleider van vaarvakanties 
zonder vaarbewijs. Le Boat beschikt over een vloot van 900 boten, 16 bestemmingen in Europa en 
Canada met 200 vaarsuggesties. We zijn een gepassioneerd bedrijf waarbij kwaliteit en service voorop 
staan. Le Boat bouwt en onderhoudt al meer dan 40 jaar boten en exploiteert een eigen vloot voor 
elke bemanningsgrootte en budget. 

Zie ook onze website:  www.leboat.nl  

Missie 

 Je hebt een passie voor het leveren van klantenservice van wereldklasse en je wilt graag lid worden 
van een geweldig team binnen een succesvol en groeiend bedrijf.  

Overzicht en taken 

Wij zijn op zoek naar monteurs met ervaring/affiniteit met watersport. Je hebt ervaring met inboard-
motoren  en vind het ook leuk om die kennis over te dragen aan jonge minder ervaren collega's. 

 Gedurende de winter werk je mee met het onderhouden en weer vaarklaar maken van onze 
42 verhuurboten. 

  Je werkt dan in een team van 5 monteurs en een hoofd monteur. Samen breng je onze vloot 
weer naar een hoog niveau. 

 Je werkt met motoren, boeg- en hek schroeven, dringwatersystemen, polyester reparatie, 
stuurinrichtingen en aandrijvingen en werkzaamheden aan het interieur van de boot. Deze 
werkzaamheden vinden in de winterperiode plaats van maandag tot en met vrijdag.  

 Vanaf 1 april komen onze gasten weer aan om met de boot op vakantie te gaan. Je bent dan 
druk met het vaarklaar maken bij de incheck van de gasten. Algemeen voorkomende 
servicewerkzaamheden en reparaties.  

 In afwisseling met je collega's beheer je ook de service telefoon, waarbij je onze klanten 
onderweg helpt met problemen. Hiervoor staat een auto tot je beschikking.  

 In de periode van 1 april tot 1 oktober zal je ook meestal op zaterdag werken. Uiteraard heb 
je dan wel een andere dag in de week vrij.  

  

http://www.leboat./


Vereiste vaardigheden 

 Diploma MBO-opleiding (op het gebied van motorvoertuigentechniek of dieseltechniek) 
 Ervaring als watersportmonteur 
 Je kan goed in een team werken 
 In het bezit van rijbewijs B 
 Servicegericht en klantvriendelijk 
 Goede communicatieve vaardigheden en contactuele eigenschappen 
 Flexibele instelling: geen 9-tot-5 mentaliteit 
 Affiniteit met watersport 
 Mondelinge beheersing van de Engelse en bij voorkeur Duitse taal is een voordeel. 

Sollicitaties 

Solliciteer door een CV en begeleidend schrijven te sturen naar: marieke.julius@leboat.nl 

Bij vragen contact opnemen met Mw. Marieke Julius, Base Manager Vinkeveen, Le Boat Netherlands 
B.V., via telefoonnummer: 06-83704943 

 

Bedankt voor je interesse om onderdeel te worden van Le Boat en onze continue groeiende 
organisatie! 


