Vacature
Argos Engineering is sinds de oprichting in 2006 actief als engineering- en projectbureau in de maritieme sector.
Inmiddels heeft Argos een trackrecord opgebouwd met prestigieuze jachtbouw projecten en koopvaardijschepen in
de range van 16 tot 100+ meter.
Vanuit onze centrale vestiging in Groningen werken we – met een 100% hands on mentaliteit - projecten uit voor
verschillende scheepswerven, toeleveranciers en andere opdrachtgevers uit de maritieme sector.
In 2013 is het zusterbedrijf Nauplius Workboats B.V. opgericht voor complete bouw of aanpassing van kleinere
werkboten zoals crew tenders, pilot tenders en survey schepen voor hydrografisch onderzoek. Nauplius Workboats
is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve botenbouwer die praktische oplossingen en creativiteit samenbrengt in
een snelgroeiende order portfolio.
De ervaring en knowhow van Argos Engineering wordt aangewend voor de succesvolle realisatie van Nauplius
Workboats projecten. Vrijwel alles van ontwerp, stabiliteit en nesting tot de engineering van details en klein-ijzerwerk
wordt uitgevoerd door onze eigen engineers.

Wij zoeken per direct⋯

NAVAL ARCHITECT / PROJECT CO RDINATOR (FULL TIME)
Functieomschrijving

Naval Architect/ project co rdinator neem je de lead op volledige projecten; van design tot productie. In elke fase
ben je zowel uitvoerend als controlerend betrokken, en motiveer je het projectteam tot het best denkbare resultaat
te komen. Naast diepgaande kennis van alle facetten binnen de scheepsbouw, ben je op de hoogte van (technische)
ontwikkelingen in de maritieme markt.

Wij bieden een functie waarin je zorgdraagt voor
•
•
•
•
•

Het maken, aanpassen en beoordelen van scheepsontwerpen,
Stabiliteits-/lekberekeningen,
Het schrijven en/of beoordelen van bestekken,
Het maken van keurtekeningen en de benodigde berekeningen voor Klasse,
Het leiden en co rdineren van nieuwbouwprojecten waarbij je de eindverantwoording draagt.

Wij vragen
•
•
•
•
•

Een afgeronde relevante HBO of WO opleiding en relevante werkervaring,
Ruime ervaring met Autocad, Rhino, Pias of een vergelijkbaar programma, Cadmatic Hull is een pré
Bewezen leidinggevende en co rdinerende kwaliteiten
Uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van de Nederlandse en Engelse taal
Een gestructureerde en zelfstandige persoonlijkheid met een proactieve instelling.

Locatie

Groningen stad, Aarhusweg 2-9, 9723 JJ, Groningen.

Contactgevens

Heb jij vragen over deze functie of de organisatie, neem dan contact op met Gerrit Knol via 050-577 00 64. Heb je
interesse in bovenstaande functie mail je CV en korte motivatie naar info@argos-engineering.

