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Zodanig dat we veel nieuwe collega’s nodig heben. We hebben 
ontzettend veel schepen om service aan te verlenen en willen ook 
jou hier graag voor inzetten. Ben jij op zoek naar een leuke baan in 
de scheepsbouw? 

Heb je ervaring als monteur of ben je nieuw in het vak? Of ben je 
gewoon benieuwd naar onze vacatures en hoe het is om bij een 
bedrijf als De Waal aan de slag te gaan? Dan ben je hier op de 
juiste plek! 

Durf jij het aan? Bel, mail, app of 
kom langs voor meer informatie!
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OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN IN DE SCHEEPSBOUW?

Machinefabriek De Waal vraagt nieuwe collega’s 

Machinefabriek De Waal, een van de oudste 
bedrijven in de Werkendamse havens, groeit 
continu door en heeft veel schepen om ser-
vice aan te verlenen. De machinefabriek zet 
hier graag nieuwe collega’s voor in. 

Het afgelopen jaar heeft De Waal al diverse 
nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. 
De machinefabriek is nog op zoek naar all-
round monteurs en hydrauliek-/servicemon-
teurs. Service en onderhoud staan bij De Waal 
hoog in het vaandel, en met nieuwe collega’s 
kan dit Werkendamse bedrijf nog beter aan 
de wensen van de klant voldoen.  

Bij De Waal werken mensen met passie en 
de meeste medewerkers zijn er al jarenlang 
in dienst. De liefde voor machines zit bij hen 
in het bloed en ze beschikken over die ty-
pisch Werkendamse werkmentaliteit. Dat is 
ook terug te zien in de producten die worden 

gemaakt. Zo is bijvoorbeeld alle kennis en er-
varing in huis om een stuurmachine op maat 
te bouwen; binnenvaart, hopperdredgers, 
shortsea-coasters, superjachten, visserijkot-
ters en vele andere typen schepen varen rond 
met een Stuwa stuurmachine. 

De Waal levert van A tot Z; van de inbe-
drijfstelling, nazorg tot aan het verlenen van 
wereldwijde service. De servicemonteurs ko-
men in iedere haven in Nederland, Europa 
of wereldwijd: waar de stuurmachine ook 
draait. 

Afwisselend
Werken bij De Waal is afwisselend, weet ook 
service monteur Willem de Jong. “De Waal 
is een gezond en gezellig bedrijf waar ieder-
een iets voor elkaar over heeft. We proberen 
elkaar te helpen met de verschillende werk-
zaamheden binnen het bedrijf. Het is leuk dat 

je hierdoor zo nu en dan kunt switchen, ze-
ker als allround monteur. De Waal biedt veel 
mogelijkheden; van draaien in de draaierij of 
werkzaamheden in het dok tot werken in de 
hydrauliek of als tekenaar.”

Het afgelopen jaar heeft de machinefabriek al 
een aantal nieuwe collega’s mogen verwelko-
men. Mark Schram is aangenomen als lasser, 
Alexander Bor als leerling monteur, Roland 
Winter is begonnen als hydrauliekmonteur en 
René Dingemanse als allround werkplaatsme-
dewerker. Eén van de lassers, Peter van den 
Heuvel, heeft onlangs de switch naar hydrau-
liekmonteur gemaakt. Martin Slagmolen is de 
nieuwe senior engineer en binnenkort gaat 
Tommy van der Vlies aan de slag als junior 
engineer. 

Easyflow roersysteem
Nieuwe medewerkers maken onder meer ken-
nis met de productie en inbouw van het po-
pulaire Easyflow roersysteem. Iets waar in de 
binnenvaart nog steeds veel vraag naar is, zo-
wel voor nieuwbouw als ombouw. De roeren 
leveren een flinke brandstofbesparing op en 
daarnaast verbetert in veel gevallen de ma-
noeuvreerbaarheid van het schip en is het stil-
ler in de woning.  De Waal is tevens gespeci-
aliseerd in schroefasinstallaties. Ze worden 
compleet met afdichtingen, schroefasrem en 
unieke hydraulische moer geleverd. 

De machinefabriek heeft een eigen gesloten 
afdichtingssysteem met binnen- en buiten-
seals. Ze zijn kostenbesparend en dragen bij 
aan een duurzaam milieu omdat ze gegaran-
deerd lekvrij zijn. De laatste jaren is steeds 
meer vraag naar buitenseals. Schepen moe-
ten immers schoon zijn op schroefasgebied. 
Het gesloten systeem van De Waal houdt 

buitenwater tegen waardoor vet of olie niet 
meer in het watermilieu terechtkomt. 

Leerbedrijf
De Waal investeert ook graag in het overbren-
gen van kennis aan de jeugd. Zo worden er 
geregeld werkbezoeken georganiseerd waar-
bij, onder andere, jongeren voor even kunnen 
snuffelen aan de praktijk. De Waal weet dat er 
een structureel tekort is aan technisch perso-
neel en wil graag een bijdrage leveren aan dit 
probleem. Niet voor niets is De Waal ook leer-
bedrijf. De moderne en uitgebreide machine-
fabriek heeft de huidige techniek-leerlingen 
immers veel te bieden. In de bedrijfshallen 
met prachtige cnc-machines, valt immers van 
alles te leren. De Waal begeleidt studenten 
die worden opgeleid tot allround cnc-verspa-
ner op het gebied van draaien, frezen en kot-
teren. De machinefabriek maakt van iedere 
leerling een allround vakman, waar in de toe-
komst een mooie boterham mee te verdie-
nen is. 

Werken bij De Waal
De Waal is blijvend op zoek naar nieuwe colle-
ga’s om het team te versterken. Nieuwsgierig 
geworden? Hou de vacaturepagina van De 
Waal goed in de gaten of neem contact op met 
Marco de Waal: m.dewaal@dewaalbv.nl, di-
recteur Albert Visser: a.visser@dewaalbv.nl of 
direct met onze werkplaatschef Jeroen van 
Tilborg: j.vantilborg@dewaalbv.nl. Je bent 
van harte welkom!
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