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Vacature (Junior) Projectleider W/E 
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.  
 
Momenteel zijn wij op zoek een (Junior) projectleider. 

 
Wat ga je o.a. doen? 

• Het, in overleg met andere projectleiders/leidinggevenden, samenstellen van een 
projectteam waarin alle benodigde kennis en vaardigheden zijn vertegenwoordigd. 

• Voor- en nacalculatie van de projecten waarvoor de junior projectleider financieel 
medeverantwoordelijk is. 

• Het inhoudelijk medeleiding geven aan (de leden van) het projectteam. 

• Het opstellen van planningen. 

• Het bewaken van budgetten en planning, het onderkennen en signaleren van mogelijke    
problemen en het zorgen voor oplossingen. 

• Het bijhouden van de projectadministratie. 

• Het bepalen van doorlooptijden, plannen van capaciteit en het coördineren van 
activiteiten naar derden. 

• Eindoplevering van projecten en bewaken van het complete eindproces. 
 

We verwachten o.a. van jou dat je:  

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

• Geen 9 tot 5 mentaliteit hebt. 

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

• Coördinerende en leidinggevende vaardigheden bezit. 

• In staat bent om projectmatig te werken. 

• Onderhandelings- en sociaal vaardig bent. 
 

Scholing en ervaring:  

• Opleiding op HBO niveau richting Werktuigbouwkunde of door ervaring verkregen 
gelijkwaardig kennisniveau. 

• Bij voorkeur minimaal 3 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 taal. Mondelinge 
beheersing van de Engelse taal. 

• In bezit van geldig VCA-VOL diploma. 

• In bezit van rijbewijs B. 
 
Bovenstaande geldt als richtlijn voor deze functie. Beschik jij over andere kwaliteiten en ervaring 
waardoor jij denkt dat je diegene bent die we zoeken, ook dan komen we graag met je in gesprek! 
Stuur je CV naar info@marine-systems.nl en we gaan graag het gesprek met je aan.  
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