
Wij zoeken een kandidaat voor de functie: 
 

PROJECT ENGINEER CONSTRUCTIE

De Project Engineer Constructie draagt zorg voor een scheepsconstructie die past 

binnen de planning en budget en een bewonderenswaardige kwaliteit heeft. De 

Project Engineers begeleidt hierin het team van engineers. 

Taken
• Het bepalen van de constructieve uitgangspunten van een project;

• Het ontwikkelen van de scheepsconstructie waarbij sterkte/stijfheid, gewicht, 

trillingen/geluid en bouwbaarheid een rol spelen;

• Het begeleiden van de bij het project betrokken engineers, specialisten, partners 

en de productie, gedurende alle fases van het project;

• Het integreren van composiet onderdelen zoals dekken, (huid) deuren, tuigage en 

opbouw in de aluminium scheepsconstructie;

• Het opzetten en beheren van de interdisciplinaire informatiestroom van in de 

constructie te integreren onderdelen.

Profiel
• Deze functie vraagt ervaring met de engineering van aluminium 

scheepsconstructies, bij voorkeur in de grote jachtbouw. Ervaring met het 

integreren van composietconstructies is een pré; 

• Je bent technisch inhoudelijk sterk en werkt op HBO niveau;

• Je bent gewend om samen te werken. Dit kan zijn met interne en externe 

specialisten en collega’s binnen en buiten je project;

• Je hebt coördinerende of leidinggevende ervaring in een organisatie die sterk 

verandert en bent bekend met projectmanagement;

• Je bent procesmatig in staat de constructieve projectscope te besturen;

• Je bent een resultaat gedreven teamspeler.

Wij bieden
Uitdagende werkzaamheden in een unieke sector, prima opleidings- en ontwikkel-

mogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing. Daarnaast bieden 

wij een pakket met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met 

Stefan Coronel   - Manager Engineering, tel.:  0527 287 450.

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

korte motivatie naar vacatures@royalhuisman.com. 
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is gespecialiseerd in de 
bouw van luxe custom 
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inzichten die elk project 
tot een succes maken. 
Een enthousiast team, 
dat graag nieuwe mensen 
verwelkomt.
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