
 
House of Pertijs is een innovatieve en toonaangevende juwelier in het luxe 
segment met een uniek concept, gevestigd in Breda. Gastvrijheid, excellente 
dienstverlening, kwaliteit en service staan hoog in het vaandel. House of 
Pertijs beschikt over een hoogwaardig gecertificeerd horloge-atelier waar vele 
merken in-house mogen worden onderhouden en hersteld. Het portfolio 
horlogemerken bestaat uit Audemars Piguet, Breitling, Cartier, IWC, Longines, 
Omega, Panerai, TAG Heuer en Tudor. Ons horloge-atelier is zichtbaar vanuit 
de winkel, zodat de ambacht en passie gedeeld kan worden met de klant. 
 

 
House of Pertijs is per direct op zoek naar een: 
 

Horlogemaker/Uurwerktechnicus M/V 
38 uur 

 
Functie-inhoud 

De horlogemaker die wij zoeken, gaat aan de slag naast onze zeer ervaren horlogemakers en wil met 
trots zijn of haar vakbekwaamheid delen. Naast complexe interventies voer je ook direct kleine 
interventies uit en sta je in nauw contact met ons salesteam.  
Onze hoofd-horlogemaker, welke gecertificeerd is voor veel van onze merken, zal je begeleiden en 
trainen. 
 

Functie-eisen 

• Een afgeronde opleiding uurwerktechnicus.  

• Ervaring in het herstellen van horlogemerken uit het hogere segment is een pré. 

• Stelt hoge eisen aan kwaliteit en werkt nauwkeurig. 

• Goed kunnen werken zowel zelfstandig als in teamverband. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal, goede beheersing van de Engelse taal is een pré. 

• Servicegericht en stressbestendig in combinatie met een flexibele mentaliteit. 

• Organisatorisch en administratief vermogen. 

• Bereidwilligheid om te leren. 
 

Wij bieden voor deze functie 

• Een prettige werkomgeving waar diverse disciplines uit ons vak samenkomen. 

• Ruimte voor een bredere ontwikkeling van je vakkennis. 

• Mogelijkheid om extern bij de horlogemerken certificeringen te behalen. 

• Een marktconform salaris, afgestemd op kennis en ervaring, met groeimogelijkheden. 

• Een fulltime dienstverband van dinsdag t/m zaterdag op basis van 38 uur per week. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Heb je belangstelling voor deze vacature en pas je in bovenstaand profiel, stuur of mail ons dan vóór 
5 mei a.s. een originele sollicitatiebrief voorzien van je motivatie, curriculum vitae en pasfoto naar: 
 
 
 
House of Pertijs 
T.a.v.: Linda de Bont 
Parkstraat 12-14 
4818 SJ  BREDA 
 
Tel: 076 – 514 14 16 
E-mail: linda@houseofpertijs.com 
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