
PROPULSION & HYDRAULIC ENGINEER 
(FULL-TIME) 

 
De afdeling Engineering Techniek is verantwoordelijk voor het ontwerp en en-
gineering van alle werktuigbouwkundige systemen aan boord van de schepen. 
Daarbij wordt ondersteuning verleend gedurende het designtraject van de techni-
sche installatie. De afdeling bestaat uit 12 vaste medewerkers, kent diverse specia-
lismen en wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit. 

Taken:
• Ontwerpen van: schroefas installatie, generator systeem, thruster systeem, 

hydrauliek systeem: opwekking via PTO’s hoofdmotor en generatoren en 
uitlaat systeem hoofdmotor(en) en generatoren.

• Het maken van productietekeningen met bijbehorende stuklijsten;
• Bijhouden van certificaten;
• Overleg met engineering en productie;
• Overleg met toeleveranciers;
• Plannen en organiseren.

Profiel:
• MBO/HBO werk- en denkniveau bij voorkeur richting werktuigbouw/

mechanische techniek;
• Conceptuele denkwijze en goed ruimtelijk inzicht;
• Zelfstandigheid en creativiteit;
• Kennis van AutoCAD, Shipconstructor en Inventor;
• Kennis van schroefasinstallaties;
• Kennis en ervaring met hydraulische systemen;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Kennis van de Engelse taal;
• Teamspeler;
• Affiniteit met de scheepsbouw/jachtbouw;
• Kennis van logistiek processen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je tijdens kantooruren contact 

opnemen met Richard Daenen (Lead Engineer), tel.  0527 24 3131.

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.
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