
Wij zijn op zoek naar een:

SERVICEMONTEUR 
SCHEEPSELEKTRONICA

 WAT BIED JIJ?
• Werkniveau MBO niveau 3/4 elektrotechniek (zelf aangeleerd mag ook). 
• Je houdt ervan problemen op te sporen en op te lossen. 
• Ervaring met de binnenvaart is niet noodzakelijk, maar wel handig. 
• Je hoeft geen specialist te zijn, maar wel de ambitie hebben 
 om er eentje te worden. 

 WAT BIEDEN WIJ?
• Een afwisselende functie, waar je zelf inspraak hebt. 
• Grote mate van zelfstandigheid (maar met voldoende back-up).
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Gemoedelijke sfeer met leuke collega’s (vinden we zelf dan hé)

Keteldiep 21
8321 MH Urk
www.jvsshipping.nl

INTERESSE? 
Mail naar info@jvsshipping.nl 
of bel/app met 06 5348 8000. 
T.a.v. Hendrik van Slooten

(FULL-TIME / PART-TIME)
JVS Shipping BV is een scheepvaartbedrijf met diverse takken. 
Met onze retail-tak kopen en verkopen we gebruikte scheepselektronica. 
Na het testen en reviseren verkopen wij deze elektronica vervolgens weer 
(met garantie) aan binnenvaartschippers door heel Europa. Onze klant koopt 
hierdoor een goed product, voor een goede prijs.  Ook verkopen we steeds 
vaker nieuwe apparatuur en verzorgen we de installatie aan boord. 
 
Wat houdt je functie in? We zoeken iemand die de producten bij ons in de 
werkplaats test en mogelijke problemen kan pinpointen. Vervolgens kijk je of je 
het kunt repareren, of geef je door welk onderdeel we moeten bestellen om het 
product weer werkend te krijgen. Je helpt ook af en toe mee bij installaties en 
komt zo ook in contact met de klanten. De verdeling binnendienst/buitendienst 
zal ± 80-20 zijn. Normaliter ben je dus iedere avond thuis.



Wij zoeken iemand die bij ons wil

SCHUREN, VERVEN 
& SPUITEN
JVS Shipping BV is een scheepvaartbedrijf met diverse takken.
Met onze retail-tak kopen en verkopen we gebruikte scheepselektronica.
Na het testen en reviseren verkopen wij deze elektronica vervolgens weer 
(met garantie) aan binnenvaartschippers door heel Europa. 
Onze klant koopt hierdoor een goed product, voor een goede prijs. 
Ook hebben we een eigen spuitcabine waar we radarbalken repareren, 
schuren, spuiten en opnieuw bestickeren. Lijkt het jou leuk om ons hierbij te 
helpen? In het begin wordt je hierin door ons begeleid, en er is eventueel de 
gelegenheid om hierin door te groeien als je dat wil.

 NODIG

• Als je momenteel een schilders of autospuiter-opleiding volgt dan is dat 
 mooi, maar dit is niet vereist. Je hebt eigenlijk geen skills nodig, 
 alleen de wil om iets ouds weer nieuw en strak te maken.
• Een goede Spotify playlist of podcast om jezelf mee te vermaken.

 WAT BIEDEN WIJ?

• Een leuk bijbaantje, waar je zelf inspraak hebt
• Goed salaris, fl exibele uren
• Gemoedelijke sfeer, leuke collega’s 
 (vinden we zelf dan hé!)

INTERESSE? 
Mail naar info@jvsshipping.nl 
of bel/app met 06 5348 8000. 
T.a.v. Hendrik van Slooten
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(PART-TIME)


