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Wajer Yachts is een snelgroeiend jong maar ook vooral sfeervol familiebedrijf. Werken 
bij Wajer staat voor plezier in je werk beleven, en trots zijn op het product wat we met 
elkaar bouwen. Kenmerkend voor dit bedrijf is innoveren, het gebruik van 
hoogstaande techniek , vakmanschap en dat alles geproduceerd in Nederland. Wil jij 
aan de oorsprong staan van ons volgend project? Voor onze werf zijn wij op korte 
termijn op zoek naar: 
 

ENGINEER JACHTBOUW (M/V) 
 
Ben jij de engineer in hart en nieren die warm loopt voor jachtbouw in de breedste zin 
van het woord? 
In deze functie ben je samen met jouw team verantwoordelijk voor het ontwerpen en 
ontwikkelen van de onderdelen van een mooi nieuw project.  
 
Taken die binnen de functie worden uitgevoerd: 
 

• Aansturing engineers 
• Communicatie over en omzetten van schetsen in tekeningen 
• Het uitwerken van ontwerp, werktekeningen, detailtekeningen, 3D tekeningen 
• Het visualiseren, detailleren in technische tekeningen en nader beschrijven 

van een bestaande of toekomstige werkelijkheid 
• Het controleren van de tekeningen en verzorgen van de overdracht 

(besprekingen) aan medewerkers belast met de uitvoering 
• Analyseren van diverse tekeningen en knelpunten in de voorgang van het 

project tijdig signaleren 
• Voorgangscontrole en bewaking engineerafdeling 
• Haalbaarheidsonderzoek 
• Voorcalculaties 
• Ondersteuning geven aan de afdeling verkoop m.b.t. de custom build items 
• Archiveren van (revisie)tekeningen 
• Doorvoeren van modificaties 

 
Profiel: 
 

• HBO – maritieme techniek/scheepsbouwkunde 
• Kennis van Rhino 5 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
• Ervaring/technische kennis met betrekking tot de bouw en afbouw van de 

technische installaties in polyester schepen 
• Goede communicatieve eigenschappen  
• Flexibele, pro-actieve, enthousiaste werkhouding 
• Woonachtig in de regio 

 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je sollicitatie met CV naar: 
hermi@wajer.nl 

 
 

Maakt afwegingen waarbij je de zakelijke toegevoegde waarde nooit uit het oog 
verliest; 
• Bereid zijn om in het vaarseizoen in Frankrijk gestationeerd te zijn. 
• Maakt afwegingen waarbij je de zakelijke toegevoegde waarde nooit uit het 

oog verliest; 
• Bereid zijn om in het vaarseizoen op Ibiza gestationeerd te zijn. 

 
 


