
MEEWERKEND VOORMAN DECKEQUIPMENT   
M/V (FULLTIME)  

De afdeling systemen legt alle werktuigbouwkundige en installatietechnische 
systemen aan in en op de jachten. Hieronder valt het volledige pakket aan deck 
equipment, het brandstofsysteem en hydraulieksysteem voor de sailhandling en/
of boeg- en hekschroef. Verder legt de afdeling het leidingwerk voor het bilge-, 
dekwas-, grijs- en zwartwater en drinkwatersysteem en de ventilatiekanalen aan. 

De meewerkend voorman deckequipment werkt mee aan boord of in de werkplaats 
en functioneert binnen het projectteam als aanspreekpunt voor de projectmanager 
en medewerkers om het productieproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.  

Taken:
• Het bespreken van de voortgang van de aan hem toegewezen werkzaamheden 

met de projectmanager;
• Het bespreken van de wijzigingen in de technische uitvoering van 

werkzaamheden met de projectmanager;
• Het nemen van beslissingen over de technische uitvoering van werkzaamheden;
• Het signaleren van mogelijke problemen op vaktechnisch gebied;
• Het meedenken over kwaliteitsverbeteringen bij de uitvoering van 

werkzaamheden.

Profiel:
• Technisch MBO denkniveau; richting werktuigbouw of scheepsbouw;
• Brede technische vakkennis;
• Leidinggevende capaciteiten;
• Meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie; 
• Bereidheid om af en toe werkzaamheden in het buitenland of op locatie te 

verrichten 

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je tijdens kantooruren contact opnemen 
met Gerard Meijer (Productieleider Systemen), 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.

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.

mailto:vacatures%40royalhuisman.com?subject=
http://www.royalhuisman.com

