
SCHEEPSWERF 
KOOIMAN VAN OS

SCHEEPSWERF KOOIMAN VAN OS B.V. TE YERSEKE ZOEKT PERSONEEL.

Kooiman van Os maakt deel uit van de Kooiman Marine Group. Dit is een onafhankelijke 
groep multidisciplinaire scheepsbouwers met groot oplossend vermogen. Vakmanschap 
en oog voor kwaliteit zijn de basis voor zuiver op maat gemaakte schepen. Op efficiënte 
wijze biedt Kooiman Marine Group een complete dienstverlening op maritiem gebied aan. 
Als medewerker bij Scheepswerf Kooiman van Os in Yerseke werk je op een reparatiewerf 
waar je bezig bent met (ver)bouwen, repareren en onderhouden van diverse schepen als 
visserijschepen, binnenvaartschepen tot jachten en werkpontons. Met twee overdekte hellingen 
en twee buitenhellingen is het wekelijks een komen en gaan van schepen en is dus geen week 
hetzelfde. Kooiman van Os onderscheidt zich in kleinschaligheid, klantgerichtheid en persoonlijk 
contact. 

WIJ ZOEKEN: LASSER / FITTER
 SCHEEPSMETAALBEWERKER / LASSER
 PIJPFITTER / LASSER
 ALLROUND MEDEWERKER (schoonspuiten 

schepen, kraanwerk op de werf, opruim- en onderhoudswerkzaam-
heden, schilderwerk aan schepen, vervangen anodes etc.)

WAT IS ONZE VERWACHTING?
Kooiman Marine Group is een familiebedrijf met een echte ondernemerscultuur. Jij stroopt 
graag je mouwen op om de uitdagingen aan te gaan en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Het 
kan zijn dat je af en toe op locatie tewerk wordt gesteld, waaronder de zusterwerven in 
Zwijndrecht en Dordrecht. Er zijn een aantal aspecten die belangrijk zijn binnen de functie:

• VMBO-opleiding en/of ervaring in de scheepsmetaalbewerking (lassen/slijpen/fitten).
• VCA (certificaat of bereid deze te halen).
• Je kunt tekeningen lezen en gebruikmaken van de benodigde gereedschappen.
• Je bent flexibel en bereid om ook af en toe andere noodzakelijke werkzaamheden te 

verrichten.
• Ruime ervaring is een pré, maar we bieden ook volop ruimte om te leren, intern en extern.

Zie voor een meer uitgebreide omschrijving onze website: Werkenbijkooiman.nl of neem 
contact op per telefoon of e-mail met Marc Suurmeijer, 0113-571447 / marcsuurmeijer@
kooimanmarinegroup.nl
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