Leerling watersportmonteur
Boot Akkrum is een dynamisch watersportbedrijf gevestigd in Akkrum (Friesland). De hoofdactiviteiten
zijn verkoop en inruil van nieuwe en gebruikte boten, buitenboordmotoren en trailers, import van boten
uit het buitenland, reparatie en onderhoud van buitenboordmotoren en de daarbij horende
ondersteunende taken. Boot Akkrum is de grootste aanbieder in de Benelux van open boten
(opblaasboten, consoleboten, reddingsboten, sloepen, visboten, roeiboten, begeleidingsboten) met
buitenboordmotoren en binnenboordmotoren.
Als leerling watersportmonteur bij Boot Akkrum verricht je
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan 2-takt en 4-takt
buitenboordmotoren. Daarnaast monteer je buitenboordmotoren op
boten en verricht kleine reparaties aan verschillende soorten boten.
Ook ondersteun je bij uiteenlopende werkzaamheden, zoals het
lossen van zeecontainers en vrachtauto’s en werkzaamheden
rondom de winterstalling van boten en buitenboordmotoren
behoren tot je werkzaamheden.
Om het vak van watersportmonteur te leren, is het belangrijk dat je een goed gevoel voor techniek
hebt en graag met je handen werkt. Sleutel je graag aan fietsen, brommers of auto’s? Dan is dit een
functie voor jou.
Werken en leren
Om een goede basiskennis op te doen en een vakdiploma te halen is het mogelijk de functie van
leerling watersportmonteur als een BBL-traject te doen. Dit houdt in dat je 4 dagen in de week aan het
werk bent en 1 dag in de week naar school gaat. Bij het ROC Friese Poort in Sneek kun je
verschillende watersportopleidingen volgen in het VMBO die goed aansluiten bij deze functie.
Naast de mogelijkheid om een opleiding naast je werk te doen, leer je het vak van je collega’s en volg
je cursussen bij leveranciers zoals bij Honda en Mercury buitenboordmotoren.
Reageren of informatie
Heb je gevoel voor techniek en wil je graag met 2- en/of 4-takt
motoren en boten werken bij één van de grootste
watersportbedrijven van Nederland? Stuur dan een reactie naar
mevrouw Romkje Groothedde op emailadres
r.groothedde@bootakkrum.nl of bel 0566-651383. Voor meer
informatie kun je contact met haar opnemen.

