
PROPOSAL MANAGER (FULLTIME) 
 
De sales en marketing afdeling legt zich toe op het uitdragen van het merk 
Royal Huisman, het benaderen van potentiele klanten en het verkopen van 
superjachten in een zeer exclusieve markt. Deze jachten worden in opdracht 
gegeven door een internationale clientèle, voornamelijk uit de VS, Europa en 
Azië. Het is de taak van de sales en marketing afdeling om een goed beeld 
te hebben van de ontwikkelingen in de markt, vakkundig in te spelen op de 
wensen van onze klanten en om effectief samen te werken met de collega’s op 
andere afdelingen.

Taken:

• Het opzetten, beheren en optimaliseren van het proposal proces;

• Inhoudelijk doornemen en beoordelen van ontwerp en specificaties, evalueren 

van de technische aspecten, bepalen van risico’s en aandachtspunten; 

• Bepalen van de benodigde resources, het maken van planningen en  

aansturen van de teamleden. Formuleren en bewaken van prioriteiten;

• Ondersteunen van de Sales Manager bij het schrijven van de aanbieding  

en de proposal documenten;

• Ondersteunen van de Sales Manager bij klantgesprekken, gesprekken met  

het klantenteam en onderhandelingen leidend tot Letter of Intent;

• Bijhouden van commerciële informatie van concurrenten, ontwerpers, 

toeleveranciers en onderaannemers

Profiel:

• Academisch/HBO werk- en denkniveau in de richting naval architect/

scheepsbouwkunde;

• Vloeiend Engels in woord en geschrift;

• Zeilervaring is een pré;

• Uitstekende communicatieve vaardigheden. 

• Representatief, zelfstandig, flexibel, proactief en commercieel sterk;

• 5-10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de 

superjachtindustrie. 

Meer informatie:

Voor meer informatie over deze vacature kun je tijdens kantooruren contact 

opnemen met Arend Straatsma (HR-manager), tel. 0527-243131.

Reageren:

Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij graag je schriftelijke 

sollicitatie voorzien van CV. Je kunt je sollicitatie richten aan de afdeling HRM. 

Royal Huisman Shipyard BV

t.a.v. afdeling HRM

Postbus 23

8325 ZG Vollenhove

E-mail: vacatures@royalhuisman.com

Wij zijn op zoek naar:

www.royalhuisman.com

Royal Huisman...

is gespecialiseerd in de 
bouw van luxe custom 
built zeil- en motorjachten 
voor internationale 
klanten.

‘Custom built’ betekent 
voor ons: uniek tot in de 
kleinste details, perfect 
uitgevoerd en boordevol 
innovatieve oplossingen.

Ons personeel...

Het vakmanschap van 
onze 350 werknemers is 
daarvoor van essentieel 
belang, want het zijn hún 
creatieve oplossingen en 
inzichten die elk project 
tot een succes maken. 
Een enthousiast team, 
dat graag nieuwe mensen 
verwelkomt.


