
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:  

SR. ENGINEER INTERIEUR (FULLTIME) 

De afdeling Engineering Interieur vertaalt de wens van de klant naar 
bruikbare informatie richting de interne engineeringsdisciplines, externe 
engineeringspartijen, meubelproductie en inbouw, conform specificaties, 
richtlijnen, budget en planning.

Op de afdeling wordt actief bijgedragen aan de ontwikkeling en borgen van kennis 
en processen binnen de vakgroep interieur. De Sr. Engineer maakt deel uit van een 
projectteam.

Taken
• Fungeren als kernspeler voor de integratie van het interieur binnen de 

scheepsconstructie in nauwe samenwerking met andere vakdisciplines met 
inachtneming van geldende projectafspraken;

• Organiseren en verwerken van design-, product- en projectafspraken in het 
algemeen plan, het netspace model, engineeringsbook en databases;

• In samenspraak met de Project Engineer voorbereiden van, en waar gewenst, 
deelnemen aan klantteam meetings;

• Uitwerken van ontwerpschetsen van architecten ter voorbereiding op  
de engineering;

• Informatievoorziening van projectinformatie naar externe engineeringspartijen  
en het controleren op voortgang en kwaliteit;

• Fungeren als contactpersoon voor interne of mogelijk externe meubelproductie 
en inbouw;

• Bijdragen aan de borging en ontwikkeling van de kennis en processen binnen  
de engineeringsdiscipline.

Profiel
• Je hebt een afgeronde opleiding op MBO/HBO niveau;
• Je bezit goede vakinhoudelijke kennis op (jacht)interieurgebied, meubelfabricage 

of productontwerp;
• Je hebt goede kennis van AutoCAD, Rhino en MS Office;
• Je hebt goed technisch en ruimtelijk inzicht;
• Je kunt overzicht houden en prioriteiten stellen;
• Je hebt een flexibele, zelfstandige en accurate werkhouding;
• Je bent proactief.

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), telefoon:  0527 287 450 

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


