WORD JIJ ONZE NIEUWE

Lead Engineer Cascobouw
(fulltime, 38 uur)

DE FUNCTIE
Jij bent dé specialist als het gaat om aluminium cascobouw voor onze (zeil)jachten. In deze
coördinerende rol zorg je voor de voortgang in onze projecten met betrekking tot alle classificatie, vlag
en scheepsbouwkundig- technische deelprojecten voor één of meerdere projecten. Ook speel jij een
belangrijke rol in het voortraject van nieuwe projecten. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere
uit:
• inzicht creëren voor benodigde informatiestromen; wat is nodig deze te behalen en wat is de
actuele status
• organiseren en begeleiden (tot oplevering) van classificatie en vlagstaat traject
• uitbesteden en begeleiden van werk voor onder aanneming (hoofdconstructie plan, snijfiles,
snijpakketten)
• organiseren en bewaken van casco kwaliteitscontroles
• voortgangsbewaking door het opstellen van en het sturen op planning en budget
• doen van voorstellen voor constructietekeningen en het controleren van constructie tekeningen
• opstellen van (na)calculaties
Hiervoor schakel jij met onderaannemers, leveranciers en natuurlijk met je collega’s van bijvoorbeeld
inkoop, bedrijfsbureau en projectteams. Je deelt informatie en geeft op een prettige en adequate
manier advies en sturing.
JOUW PROFIEL
Jij hebt de opleiding HBO Scheepsbouwkunde afgerond en/of aanvullende functiegerichte cursussen.
Bovendien werk je actief aan je vakgerichtheid, zodat je altijd op de hoogte bent van relevante
regelgeving in het algemeen en klasse en vlag in het bijzonder. Je beschikt daarnaast over relevante
werkervaring als (casco) engineer. Je kunt goed werken met Lloyds SSC rules en Autocad. Vaardigheden
met Rhino en Solid Works is een pre en kennis van scheepbouwkundige pakketten als shipconstructor
en navisworks is wenselijk. Het is een must dat je zowel de Nederlandse als Engelse taal beheerst. Naast
kennis en ervaring is wie je bent net zo belangrijk. Je durft initiatief te nemen, kunt goed samenwerken
en houdt dankzij jouw helikopterview grip op de (deel)projecten. Dankzij jouw overtuigingskracht,
creativiteit, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en gezonde dosis humor, ben je een waardevolle
aanvulling voor ons team.
WIJ ZIJN
Vitters Shipyard B.V., gevestigd in Zwartsluis (Ov.) is één van ’s werelds meest toonaangevende werven
voor grote (zeil)jachten. Door de combinatie van innovatief vakmanschap, moderne technologie en
praktische creativiteit bouwt Vitters Shipyard al bijna 30 jaar en met circa 70 werknemers succesvolle
jachten. Ieder schip is geheel op maat en naar de individuele wensen van onze internationale klanten.
Hierdoor kent ieder project zijn specifieke uitdagingen. Kijk voor het volledige verhaal op:
www.vitters.com.

WIJ BIEDEN
Een fulltime baan voorzien van mooie uitdagingen en verantwoordelijkheden. Je komt te werken in een
dynamische werkomgeving, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, unieke projecten,
een no-nonsense mentaliteit en een collegiale, informele werksfeer.
INTERESSE?
Wanneer deze vacature jou op het lijf geschreven is, stuur jij zo spoedig mogelijk jouw reactie voorzien
van een korte motivatie en een CV naar Bianca Latev (HR Adviseur) via hr@vitters.com. Voor
inhoudelijke vragen over de vacature kun je bellen met Eduard van Benthem (Manager Engineering) via
telefoonnummer: 038 38 67 145.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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