
PROPOSAL ENGINEER (FULL-TIME) 

 

Taken: 
De functie Proposal Engineer heeft zowel technische als commerciële aspecten. 
Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van klanteisen naar een bouwbestek 
en een calculatie. Je doet dit in nauwe samenwerking met collega’s van de af-
delingen inkoop en engineering. 
Je rapporteert aan de Sales Manager en werkt tevens nauw samen met de 
Proposal Manager. 
Je bent in veel gevallen betrokken bij het verkooptraject en bent in staat om de 
voor- en nadelen van bepaalde keuzes toe te lichten aan het klantenteam en/of 
aan de klant. 
Je draagt (in samenwerking met de Proposal Manager) het bestek, algemeen 
plan en de begroting over aan de Proposal Manager die dit (na het afsluiten van 
het verkoopcontract) samen met jou overdraagt aan de Project Manager die het 
project onder zijn hoede krijgt. 

Profiel: 
Je hebt ervaring met het bouwproces van luxe jachten. Een opleiding Maritime 
Techniek (HBO of WO) is vereist en technisch commerciële werkervaring van 
minimaal vijf jaar is gewenst. 
Je bent een analytische denker en goed in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar 
te scheiden. 
Je bent zelfstandig en beschikt over overtuigingskracht. Je beschikt over 
uitstekende contactuele vaardigheden (Nederlands en Engels) en je kunt tijdens 
besprekingen met de klant soepel schakelen al naar gelang de manier waarop het 
gesprek zich ontwikkelt. 

Meer informatie:

Voor meer informatie over deze vacature kun je tijdens kantooruren 

contact opnemen met Arend Straatsma, HR Manager, 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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