
Wij zoeken een kandidaat voor de functie:  

PROJECTONDERSTEUNER (MIN. 32 UUR P/WK)

De afdeling PSD (Project Support & Documentation) ondersteunt het project 

management en de engineeringafdelingen bij het design en de engineering van de 

jachten en is verantwoordelijk voor de documentatie aan boord van de schepen. 

De medewerkers structureren de technische informatiestromen en daarnaast biedt 

de afdeling secretariële en administratieve ondersteuning aan diverse afdelingen. 

Ook wordt reproductiewerk verzorgd en levert de afdeling presentatiemateriaal. De 

afdeling bestaat uit vier personen.

Taken:

• Verzamelen en verwerken van documentatie voor nieuwbouw- en refitprojecten;

• Verwerken van updates van tekeningen en documentatie voor serviceprojecten;

• Archiveren van certificaten van projectgoederen en voorraadmateriaal;

• Beheren van repro-apparatuur en verrichten van reprowerkzaamheden;

• Invoeren van data in diverse databases;

• Beheren van afdelingsvoorraad kantoorartikelen;

• Documenten voorzien van een verzorgde lay-out;

• Incidenteel notuleren van projectvergaderingen;

• Assisteren van de overige medewerkers bij alle voorkomende werkzaamheden.

Profiel:

• Opleiding op MBO-niveau;

• Brede ervaring met Microsoft Office pakketten (Word, Excel, Outlook), kennis van 

Adobe software en AutoCAD is een pré;

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

• Goede contactuele vaardigheden en een dienstverlenende en flexibele instelling;

• Accuraat, zelfstandig en onder tijdsdruk kunnen werken;

• Affiniteit met een technische werkomgeving.

Wij bieden:

Uitdagende werkzaamheden in een unieke sector, prima opleidings- en ontwikkelmo-

gelijkheden en ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing. Daarnaast bieden wij 

een pakket met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse:

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met 

Mirjam de Wilde (Afdelingshoofd), tel.:  0527 287390.

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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