
Wij zoeken een kandidaat voor de functie: 

AFBOUWCOÖRDINATOR (FULLTIME)   

De afbouwcoördinator coördineert namens het projectteam de 
afbouwactiviteiten van het aan hem toegewezen schip met als doel het schip 
tijdig en op efficiënte manier, conform specificatie en binnen budget, af te 
bouwen. 

Taken:
• Afbouwen van de schepen binnen de kaders van de projectplannen;
• Coördineren van de werkzaamheden aan boord en het afstemmen van de 

planningen van de verschillende disciplines en onderaannemers die hun 
werkzaamheden aan boord moeten uitvoeren;

• Informeren van de leidinggevenden van de voorlieden aangaande 
functioneren en ontwikkelpunten van de RH medewerkers aan boord;

• Zorgdragen voor veilige werkomstandigheden;
• Zorgdragen voor een schone, opgeruimde en georganiseerde werkomgeving 

zowel aan boord als in de hal;
• Creëren van een gezonde manier van samenwerken tussen alle partijen aan 

boord;
• Voorbereiden en coördineren van bijzondere (logistieke) acties zoals 

transporten, hijsen van spullen, etc.;
• Aandragen van en zorgen voor uitvoering van verbetervoorstellen;
• Toezien op en naleven van bedrijfs- en werkvoorschriften. 

Profiel:
• Technisch HBO werk- en denkniveau;
• Ruime ervaring in het bouwen van superjachten is vereist;
• Goede leidinggevende capaciteiten;
• Kan goed in teamverband werken;
• Flexibele instelling, is accuraat en kwaliteitsbewust;
• Oog voor veiligheid en georganiseerd werken;
• Zelfstandige, praktische en oplossingsgerichte werkwijze;
• Goede communicatieve eigenschappen. 

Wij bieden:
Uitdagende werkzaamheden in een unieke sector, prima opleidings- en 
ontwikkelmogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing. 
Daarnaast bieden wij een goed pakket met primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Interesse:
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Peter Wasser 
(Manager Operations), tel. 0527 - 24 3131. 

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

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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