Senior Project Engineer
Marine Services
Ons bedrijf
HMC is een onafhankelijk ingenieursbureau dat sinds 1986 werkzaam is in de maritieme sector, zowel
nationaal als internationaal. Onze diensten en producten zijn erop gericht de kwaliteit, veiligheid en efficiency
van maritieme operaties op zee te verbeteren, alsmede aanzienlijk op kosten te besparen en beleidsbeslissingen
te onderbouwen.
Functieomschrijving
De “Senior Project Engineer” is het technisch vraagbaken van de afdeling Marine Services en werkt binnen het
team van HMC, hij/zij neemt verantwoordelijkheid en is actief betrokken bij de engineering activiteiten die
nodig zijn voor (o.a.) zware lading transporten. De Senior Project Engineer werkt nauw samen met afdelingen
binnen HMC, zoals MBA (maritieme producten, stabiliteitscomputers en aan boord veiligheidssystemen), ME
(maritieme opleidingen en cursussen) en de afdeling IT.
Functie-eisen
•
Rapporteren aan het Management Team (MT).
•
Verzamelt analyses en gebruikt deze, waar nodig, voor engineering doeleinden.
•
Coördineert en voert activiteiten uit op het gebied voor engineering.
•
Stelt rapporten samen (bijvoorbeeld: Transport handleidingen) voor transport projecten, slepen en
begingen.
•
Controleert en keurt engineering documenten en communiceert met betrokken partijen.
•
Indien van toepassing, leveren van engineering assistentie (op locatie).
•
Bijhouden van eigen kennis op het gebied van de offshore sector.
•
Onderzoekt, deelt kennis, ontwikkeld en onderhoudt toekomstige engineering middelen.
•
Adviseert het MT in de structurering en ontwikkeling van de processen binnen de engineering afdeling.
•
Aansturen van scheepsbouwkundige ontwerpers en tekenaars.
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Verwachte competenties
•
Grondige kennis en interesse voor stabiliteit gerelateerde kwesties en hydrodynamica.
•
Grondige kennis en interesse voor kracht en vermoeiingskwesties.
•
Goede communicatieve vaardigheden.
•
Goed ondernemerschap, het herkennen van kansen en bedreigingen.
•
Flexibel, gemakkelijk aan te passen aan veranderende omgevingen, taken en/of mensen.
Functie-eisen
•
Universitaire Master diploma in de scheepsbouwkunde (of Bachelor diploma met aantoonbare
werkervaring binnen de maritieme sector).
•
Minimaal 10 jaar ervaring binnen de maritieme industrie.
•
Brede ervaring in scheepsbouwkundig tekenen, transport engineering en project management.
•
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
•
In bezit zijn van geldig rijbewijs.
•
Woonachtig binnen een straal van 30 km van onze locatie c.q. welwillend om te verhuizen.
•
Interesse hebben in werkzaamheden binnen de maritieme sector.
Wij bieden
•
Inspirerende werkomgeving in een jong dynamisch en groeiend bedrijf.
•
Uitdagende en betekenisvolle functie met bijbehorende verantwoordelijkheden.
•
Een goede vergoeding, inclusief bonus.
•
Fulltime dienstverband, op basis van 40 uur.

Indien u interesse heeft, nodigen wij u uit uw sollicitatiebrief met CV te sturen naar info@hmc.nl.
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