
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 
300 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 Shipyard BV -  Flevoweg 1,  8325 PA Vollenhove      www.royalhuisman.com

Wij zoeken een kandidaat voor de functie: 
 

INBEDRIJFSTELLER TECHNIEK  (FULLTIME) 

De Inbedrijfsteller Techniek is verantwoordelijk voor het testen en inbedrijfstellen van 
alle elektr(on)ische systemen, installaties en apparatuur aan boord van de schepen. 

De inbedrijfsteller maakt deel uit van de afdeling Techniek die alle werktuigbouw-
kundige en installatietechnische systemen in de schepen installeert. Hieronder valt 
het volledige pakket aan dekuitrusting en alle gas-en vloeistofvervoerende systemen 
zoals brandstof, hydrauliek, bilge, dekwas, grijs- en zwartwater, drinkwater, HVAC, etc. 
Naast elektrotechnische werkzaamheden kunnen ook mechanische en hydraulische 
werkzaamheden voorkomen.

Taken
• Het zelfstandig verzorgen van de voorbereiding en uitvoering van de test- en 

inbedrijfstelfase van de schepen;
• Controleren van (elektrische) tekeningen/ontwerpen op hun praktische 

uitvoerbaarheid en het aanpassen van tekeningen in overleg met afdeling 
engineering; 

• Controleren van de aansluiting en de uitvoering/werking van de installaties om na 
te gaan of alles is uitgewerkt overeenkomstig het tekeningenpakket;

• Inschakelen en voor het eerst onder spanning zetten van installaties nadat deze 
gecontroleerd zijn;

• Controleren van de werking van de installaties met als doel de installatie gereed te 
maken voor afname en oplevering;

• Opsporen en verhelpen van storingen en alarmen, ook tijdens proefvaarten;
• Het na afloop van de inbedrijfstelfase evalueren van het verloop van de 

inbedrijfstelfase en het doen van aanbevelingen voor volgende projecten. 

Profiel
• Afgeronde opleiding op MBO-4 niveau in de richting elektrotechniek, 

werktuigbouw, mechatronica of installatietechniek;
• Meerdere jaren werkervaring in een soortgelijke functie;
• Kunnen lezen van (technische) tekeningen en (elektrische) schema’s;
• Kennis van netwerk- / PLC-systemen;
• Kennis van wet- en regelgeving, procedures en (NEN?)normen;
• Ruime beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
• Zelfstandig in staat om storingen op te sporen en te verhelpen;
• Overzicht kunnen houden en prioriteiten stellen;
• Flexibele, zelfstandige en accurate werkhouding;
• Oog voor veiligheid en kwaliteit;
• Communicatief vaardig, zorgvuldig en nauwkeurig;
• Bereidheid om werkzaamheden op locatie (in binnen- en buitenland) te verrichten. 

Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Gerard Meijer 
(Productieleider Techniek)  telefoon:  0527 287 630.

Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een korte motivatie 

naar vacatures@royalhuisman.com. 
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