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Vacature Meewerkend Voorman 
 
Werken bij Marine Systems betekent werken binnen een mooi jong bedrijf. Wij bieden je alle 
mogelijkheden om te talenten te ontplooien en jezelf verder te ontwikkelen. 
 
Marine Systems B.V. is werkzaam in de maritieme sector en de industrie. Hierbij levert Marine 

Systems diensten als de engineering, het tekenwerk, assembleren, monteren, installeren en 

onderhouden van machines en installaties. Alsmede het onderhouden en repareren van machines 

door de service- en storingsdienst.  

Momenteel zijn wij op zoek een Meewerkend Voorman.  
 
We verwachten o.a. van jou dat je:  

• Een inschatting kan maken van werkzaamheden qua kwaliteit, haalbaarheid, uitvoerbaarheid, 
       en planning; 

• In staat bent om problemen tijdig te signaleren en oplossingen aan te dragen; 

• Coördinerende en leidinggevende vaardigheden bezit; 

• In staat en bereid bent tot het werken in storingsdienst. 
 
Een kleine greep uit je toekomstige werkzaamheden: 

• Het plannen, aansturen en begeleiden van de werkzaamheden van de monteurs; 

• Werkvoorbereiding; 

• Het voeren van overleg met projectleiders, engineers, monteurs, leveranciers en derden; 

• Meewerken bij de uitvoering van projecten; 

• Controle op naleving van veiligheids-, milieu- , Arbo-voorschriften en de VCA-bepalingen;      

• Het houden van werkoverleg en toolboxmeetings; 

• Beheer van gereedschappen van de afdeling en de medewerkers; 

• Toezien op correcte toepassing van LMRA’s door operationele medewerkers. 
 
Scholing en ervaring: 

• Opleiding op HBO niveau of door ervaring verkregen gelijkwaardig kennisniveau; 

• 3-5 jaar relevante werkervaring op dit vakgebied; 

• Kennis van de eisen op het gebied van veiligheids-, milieu- en arbo-voorschriften; 

• Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;  

• In bezit van geldig VCA-VOL diploma. 
 

Denk jij dat je diegene bent die we zoeken?  
Stuur dan je motivatiebrief met cv naar info@marine-systems.nl en/of neem telefonisch contact met 
ons op via 0113-695552 en we gaan graag het gesprek met je aan! 
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