
ICON Yachts is een internationale jachtbouwer in het luxe segment en actief op de refit 

markt. Wegens het binnenhalen van een zeer omvangrijke order door ICON Yachts is 

Talentplatvorm samen met ICON Yachts op zoek naar enthousiaste en ervaren talenten.

Beproef de methodiek van modulair bouwen en maak deel uit van het ICON team!

Werkcultuur bij ICON Yachts
Stap binnen in een wereld waarin jij, met jouw expertise, het verschil kan en wil maken. Elke dag 

is daadwerkelijk anders! Met de “wij-cultuur” binnen Icon Yachts, is het doel om gezamenlijk een 

innovatief product te leveren waar iedereen blij van wordt. De klant, Icon Yachts en jij als talent. 

Er wordt gewerkt vanuit kleine, compacte teams waar innovatie hoog in het vaandel staat. 

De aansturing van deze teams kenmerkt zich door de korte lijnen met veel ruimte voor eigen 

verantwoordelijkheid, flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Voor alle vacatures geldt dat je een dienstbetrekking krijgt bij 

ICON Yachts voor een optimale binding.

Je bent vanaf de opdrachtverstrekking volledig verantwoordelijk voor het tot stand komen van het 

project, maar ook voor de (eind)oplevering van het project aan de klant. Jij zorgt zelf voor de juiste 

expertise in het projectteam en stuurt dit aan. Je stelt betrouwbare projectplannen op en bewaakt 

deze. Het is jouw doel om de projecten conform de kwaliteitseisen en procedures van ICON Yachts 

binnen budget en planning uit te voeren. Tegelijkertijd houd je rekening met de doelstellingen van 

de klant. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager in de jachtbouw met een afgeronde 

HBO of WO opleiding Maritieme Techniek of Werktuigbouwkunde. Bovendien ben je bekend met 

een ERP systeem. Je bent besluitvaardig, organisatorisch sterk en daadkrachtig. 

Je bent verantwoordelijk voor het verwerven van materialen, onderdelen en diensten. De gestelde 

randvoorwaarden zoals budget, levertijden en technische specificaties zijn voor jou leidend en 

deze volg je nauwkeurig conform de inkoopvoorwaarden die binnen de organisatie gelden. 

Bij het inkopen realiseer je een optimale prijs en kwaliteitsverhouding, je bewaakt de levertijden en 

zorgt zelf voor een accurate administratieve vastlegging in het ERP pakket. Je hebt minimaal 5 jaar 

ervaring als inkoper binnen de jachtbouw en een relevante HBO opleiding. Bovendien ben je bekend 

met een ERP systeem. Je bent kostenbewust, overtuigend en proactief. 

We zoeken projectengineers in de volgende vier vakgebieden:  elektrotechniek & elektronica, 

exterior & construction, mechanical & piping en interior. Je bent binnen je vakgebied verantwoor-

delijk voor het communiceren, controleren en indien nodig tekenwerk naar de wensen en eisen 

van klanten en regelgeving. In overleg met de uitvoerenden op de werkvloer, bepaal je de mogelijk-

heden en stel je onderdelenlijsten met bijbehorende materiaalspecificaties op. Je beschikt minimaal 

over een afgeronde technische MBO opleiding en je werkt op HBO denkniveau. Ervaring met het 

tekenen in AutoCad is een pre. Je bent de schakel tussen kantoor en productie.

Als Voorman Jachtbouw lever je een bijdrage aan de aan-/afbouw en/of refit van luxe mega jachten. 

Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, integreren en delen van specifieke vakkennis met als 

doel het effectief inzetten van mensen en middelen om de beoogde doelen te behalen.

Vereisten

•	 Breed	technisch	inzicht	in	relatie	tot	de	jachtbouw;
•	 Het	goed	kunnen	delegeren	van	werkzaamheden,	volgens	aangegeven	planning;
•	 Het	goed	kunnen	onderscheiden	van	hoofd-	en	bijzaken;
•	 Je	hebt	minimaal	een	afgeronde	Technische	(scheeps-/jachtbouw)	MBO	opleiding;
•	 Goede	beheersing	van	de	Nederlandse	–	en	Engelse	taal	zowel	woord	als	geschrift;
•	 VCA-Vol;
•	 Minimaal	5	jaar	aantoonbare	werkervaring	binnen	een	soortgelijke	functie.

Als Jachtbouwer (Construction & Outfitting) lever je een bijdrage aan de aan-/afbouw en/of refit van 

luxe mega jachten.  De werkzaamheden van de Jachtbouwer bestaan o.a. uit:

•	 Het	zorgvuldig	uitvoeren	van	constructie-/inbouwwerkzaamheden	conform	gewenste	
	 maatvoering;
•	 Binnen	gestelde	regels	en	procedures	verrichten	van	(de)montagewerk	aan	boord	van	het	jacht.	
•	 E.e.a.	afhankelijk	in	welke	(bouw)	fase	we	zitten.

Vereisten

•	 VMBO/MBO	Technische	opleiding;
•	 VCA	Basis;
•	 Het	kunnen	lezen	van	tekeningen,	schetsen,	schema’s	en	montagevoorschriften;
•	 Kennis	van	de	werkvolgorde	en	werkwijze	bij	het	samenstellen	van	secties,	cascobouw;
•	 Het	(ver)plaatsen/monteren	van	units/machines	of	onderdelen;
•	 Basiskennis	lassen	en	materialen.

Als Jachtbouwmonteur lever je een bijdrage aan de aan-/afbouw en/of refit van luxe mega jachten. 

De werkzaamheden van een  Jachtbouwmonteur bestaan o.a. uit:

•	 Het	in	positie	brengen	en	monteren	van	machines,	werktuigen,	onderdelen,	koppelingen,	
	 leidingwerk,	afsluiters	enz.;
•	 Eén	en	ander	naar	tekening	of	volgens	de	meest	efficiënte	indeling	welke	zelf	ter	plekke	of	in	
	 overleg	met	de	voorman	wordt	bepaald;
•	 Inmeten	en	samenstellen	van	pijpstukken	volgens	schema/tekening	of	volgens	inzicht	of	in	
	 overleg	met	collega	monteurs	en/of	de	voorman;
•	 M.a.w.	het	in	elkaar	zetten	van	een	jacht	van	A	tot	Z.

Vereisten

•	 VMBO/MBO	Technische	opleiding;
•	 VCA	Basis;
•	 Het	kunnen	installeren	van	jachtinstallaties;
•	 Het	kunnen	lezen	van	tekeningen,	schetsen	en	schema’s;
•	 Bekend	zijn	met	de	werkvolgorde	en	werkwijze	bij	het	samenstellen	van	(deel)systemen;
•	 Bekend	zijn	met	de	te	gebruiken	materialen,	middelen	en	meetgereedschappen;
•	 Is	accuraat	en	werkt	graag	samen	met	anderen.

Ben jij op zoek naar een leuke aansprekende praktijkopleider. Dan ben je bij ons aan het juiste 

adres.	Wij	zijn	op	zoek	naar	nieuwe	leerling(en)/collega’s	die	zich	binnen	onze	organisatie	wil	(door)	
ontwikkelen tot jachtbouwer. Binnen onze organisatie ontdek je de wereld van de luxe jachtbouw 

en refitmarkt. Je wordt assistent van een ervaren vakkracht. Die je op deze manier de “fijne kneepjes” 

van	het	vak	leert	en	daarnaast	ga	je	één	dag	in	de	week	naar	school	voor	theorielessen,	waarna	je	
uiteindelijk uit kan groeien tot een volwaardig vakkracht.

Vereisten

•	 Je	bent	tussen	de	16	en	23	jaar	oud;
•	 Je	hebt	minimaal	een	afgeronde	opleiding	VMBO	of	Vakcollege;
•	 Je	hebt	technisch	talent	en	ruimtelijk	inzicht,	wat	je	graag	verder	wil	ontwikkelen;
•	 Je	bent	accuraat	en	werkt	graag	samen	met	anderen.

Wij bieden

•	 Een	leer-arbeidsovereenkomst	voor	de	duur	van	2	jaar;
•	 Salaris	conform	CAO	Metalektro;
•	 Vergoeding	van	de	opleidingskosten,	boeken	en	examens.

PROJECTMANAGER

PROJECTINKOPER

PROJECTENGINEERS

VOORMAN JACHTBOUW

JACHTBOUWERS (Construction & Outfitting)

JACHTBOUWMONTEURS

BBL LEERLING JACHTBOUW

een adequate leider met inlevingsvermogen

aanjager met commerciële instelling

pro-actieve regelaar met drive

Naast uitbreiding van de projectteams is Icon Yachts ook 

op zoek naar gedreven medewerkers voor de productieteams:

Heb je interesse in bovenstaande vacatures?
Mail	dan	jouw	CV	met	sollicitatiebrief	tot	22	mei	2015	naar	Talentplatvorm.	Geef	in	je	mail	

duidelijk aan voor welke functie je in aanmerking wilt komen. Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met David Toering of Martijn Frölich. Voor de uitgebreide functieprofielen verwijzen 

wij je naar www.talentplatvorm.nl.

Berglaan 4, 9203 EG Drachten | (+31)(0)512 20 20 08 | info@talentplatvorm.nl 

Technici & leidinggevenden | Werving & Selectie | Interim-recruitment | Advies | Testen | Trainingen 

Heb je interesse in de vacatures voor de productieteams?
Stuur dan jouw CV met sollicitatiebrief naar ICON Yachts 

t.a.v.	mw.	M.	Jansen,	afdeling	Human	Resource,	Lange	Lijnbaan	11,	8861	NW	Harlingen	of	mail	
naar	minke.jansen@iconyachts.eu.	Heb	je	vragen	bel	dan	naar	(+31)(0)517	49	46	20.


