
Vitali Watersport is een watersportbedrijf gevestigd in Egmond aan den Hoef dat zich sinds de oprichting in 
2008 heeft ontwikkeld heeft tot een toonaangevend bedrijf in de watersportsector. Vitali Watersport heeft 
zich al 12 jaar gespecialiseerd in het merk Evinrude en is officieel Evinrude dealer.

Door onze gespecialiseerde expertise weten de watersporters ons uit het hele land te vinden voor verkoop, 
onderhoud en reparatie van (Evinrude) buitenboordmotoren.

Diverse werkzaamheden als reparatie, onderhoud en verkoop voor zaken aan- en rondom een boot worden 
professioneel en naar wens van de klant uitgevoerd. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het inbouwen van 
elektronische (navigatie)instrumenten.

Bij Vitali Watersport ontstaat per 1 juli een vacature voor een

TECHNISCH MEDEWERKER  (8 uur per week, op zaterdag)

Wij zoeken:
Een aanpakker op de zaterdag met interesse in (watersport)techniek, twee rechterhanden en een 
technische blik. Ga jij voor een bijbaan met technische inhoud, is gereedschap jou niet onbekend, 
vind je het leuk klanten te woord te staan en word jij blij van een nette en moderne werkplaats, goed 
gereedschap en werken met hoogstaande producten? Dan is dit jouw job!

Functie:
Als technische zaterdaghulp voer je verschillende werkzaamheden uit waaronder onderhouds-
werkzaamheden en kleine reparaties aan buitenboordmotoren, boten en trailers. Misschien heb je 
nog geen werkervaring in de watersport, maar wel interesse in techniek en sleutel je bijvoorbeeld 
graag aan brommers, auto’s of tractoren.

Functie-eisen:
• Technisch inzicht en interesse in techniek
• MBO werk- en denkniveau
• Leergierige, nauwkeurige instelling
• Leveren van kwaliteit vind jij heel belangrijk 

• Technische werkervaring is een pré
• Humor
• Je bent 16 jaar of ouder

Wat wij bieden:
• Een uitdagende functie als technische 

medewerker. Daarbinnen krijg je voldoende 
ruimte om je kennis uit te breiden en 
vaardigheden verder te professionaliseren

• Een prima salaris, waarover wij je graag meer 
vertellen tijdens een persoonlijk gesprek

•  8 uur per week werken op zaterdag, met 
mogelijkheden tot werken van meer uren in 
vakanties (in overleg) 

•  Ambitieuze en gezellige werksfeer, 
samenwerken in een enthousiast team met 
hart voor de zaak

•  Werken in een onderscheidend en ambitieus 
bedrijf met een goede naam in de watersport 

•  Een modern uitgeruste en nette werkplaats 
met goed gereedschap en originele producten 
van hoge kwaliteit

• Dienstverband voor een jaar

Is deze baan voor jou de ultieme uitdaging? 
Stuur dan voor 1 augustus je sollicitatie met CV naar sandro@vitaliwatersport.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandro Vitali via 072-7852372 of 
sandro@vitaliwatersport.nl

Acquisitie na aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Mosselaan 112
1934 RD  Egmond aan den Hoef

072 785 23 72
info@vitaliwatersport.nl

facebook.com/vitaliwatersport
instagram.com/vitaliwatersport

www.vitaliwatersport.nl www.evinrudeshop.nl
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