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Vacature 

Junior Canvas Zeilmaker 

Het werk als junior zeilmaker 

Kun je niet wachten om jouw eerste buiskap af te leveren? Mooi zo! Wij hebben er zin in om jou alle kneepjes van dit mooie 

ambacht bij te brengen, zodat jij in mum van tijd een zelfstandige zeilmaker bent. Vanaf dag 1 ben je betrokken bij de 

productie van nieuwe canvasproducten. Je leert inmeten, snijden, monteren en binnen een paar weken heb je de 

belangrijkste vaardigheden onder de knie. 

  

Ben of heb jij…? 

• Interesse in het vak zeilmaker 

• Affiniteit met watersport 

• Enthousiast en leergierig 

• Gretig om een vak te leren 

• Zin om de handen uit de mouwen te steken 

• Technisch ingesteld en hebt ruimtelijk inzicht 

• Ambitie om producten op te leveren waar je trots op bent en waar de klant blij mee is 

  

Wij bieden... 

• Afwisselend en uitdagend werk 

• Flexibiliteit 

• Een leuk team. Collega’s waar je blij van wordt 

• Zichtbare waardering voor je inzet 

• Beloning conform CAO 

• 25 vakantiedagen (op basis van 38 uur) 

• Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Teamuitjes op het land en op het water 

• Een vast contract bij goed functioneren 

  

Over Zeilmakerij De Vries Maritiem 

Zeilmakerij De Vries Maritiem bestaat al bijna 200 jaar en is hiermee de oudste zeilmaker van Nederland. Maar oud betekent 

zeker niet stoffig! We gebruiken de nieuwste technieken en materialen om watersporters optimaal te laten genieten. Door 

nieuwe methodes en technieken te ontwikkelen, innoveren we continue. Onze medewerkers krijgen de ruimte voor 

persoonlijke groei in de diepte of breedte. 

  

Ons hoofdkantoor en werkplaats in Lemmer ligt aan het IJsselmeer, en heeft een mooie eigen haven. We produceren zeilen 

en tenten op deze locatie. Ons team is gezellig en hecht, en bestaat uit bijna 20 medewerkers.  

 

Kom bij ons werken! 
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