
Om onze ambities te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar een ambitieuze, 
hoogopgeleide en ervaren kandidaat voor de functie: 

PROJECT ENGINEER TECHNIEK  

Als Project Engineer Techniek ben je verantwoordelijk voor de voortgang 
en kwaliteit van de engineering van de techniek binnen het project. Binnen 
het projectteam heb je een sturende rol op jouw vakgebied en werk je 
nauw samen met andere project engineers om het toegewezen project te 
realiseren.  

Je verzorgt en optimaliseert de informatiestroom binnen je vakgebied van 
het design naar de productieafdelingen en zorgt dat praktijkervaringen 
worden meegenomen in de engineeringfase.

Profiel:
• Technisch HBO of WO niveau;
• Uitstekende beheersing van je vakgebied;
• Ruime ervaring binnen een projectorganisatie;
• Ambitieuze en gedreven houding en bereidheid om je verder te 

ontwikkelen;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Teamspeler.

Wij bieden:
• Een dynamische werkomgeving waar je in teamverband aan uitdagende 

projecten werkt;
• Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Veel mogelijkheden voor ontplooiing;
• Werken in een aansprekende branche aan kwalitatief hoogwaardige 

custom built jachten. 

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met 
Sjoerd Schrichte of Stefan Coronel (Design & Engineering), tel.  0527 24 
3131.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een korte 
motivatie naar vacatures@royalhuisman.com. 

Let op: we komen graag rechtstreeks in contact met jou. Acquisitie naar aanleiding van 

deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

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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