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Wij zoeken een kandidaat voor de functie:

MONTEUR

(M/V | FULL-TIME)

De afdeling Techniek installeert alle werktuigbouwkundige en
installatietechnische systemen in de schepen. Hieronder valt het
volledige pakket aan deckequipment en alle systemen zoals brandstof,
hydrauliek, bilge, dekwash, grijs- en zwartwater, drinkwater en HVAC.

Taken
• Het zelfstandig inmeten en voorbereiden van het plaatsen van
technische installaties;
• Het monteren en inbedrijfstellen aan de hand van schema’s en/of
tekeningen;
• Het zelfstandig bepalen van de eigen werkindeling en volgorde en
handelt hierna naar eigen technisch inzicht;
• Genoemde werkzaamheden vinden plaats in de werkplaats en/of aan
boord van de schepen.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO denkniveau; richting werktuigbouw of scheepsbouw;
Specialisme dieseltechniek, ervaring met uitlijnen;
Zorgvuldig handelen, lezen van tekeningen en schema’s;
Zelfstandig in staat om storingen op te sporen en te verhelpen;
Kwaliteitsgericht;
Flexibele, zelfstandige en accurate werkhouding;
Meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie;
Bereidheid om af en toe werkzaamheden in het buitenland of op locatie
te verrichten.

Interesse:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Gerard Meijer (Productieleider Techniek), tel. 0527 287 630.
Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een
korte motivatie naar vacatures@royalhuisman.com.

www.royalhuisman.com

