Vacature

Scheepsbouwkundig Ingenieur
Argos Engineering is een scheepsbouwkundig ontwerpbureau in de stad Groningen. Naast
interne klant Nauplius Workboats, kent Argos een veelvoud aan verschillende werkgebieden
en klanten.
Met een ervaren team van engineers, bedienen we de commerciële scheepsbouw, bouwers
van megajachten en verschillende andere spelers in de maritieme maakindustrie, met
hoogwaardige en creatieve oplossingen. Qua onderwerpen varieert dat van de megajachten
van 120 m tot werkschepen van 15m.
Zusterbedrijf Nauplius Workboats heeft in haar jonge bestaan een aanzienlijk aantal schepen
gebouwd, variërend van 15m werkschepen met een traditionele voortstuwingslijn tot een
35m dieselelektrisch schip met 2 MW aan hoofd- en hulpvermogen.
De bedrijfscultuur kenmerkt zich door een praktijkgerichte, pragmatische en creatieve
werkhouding, gericht op het toevoegen van waarde aan de processen van onze klanten.

Wegens een toename van onze orderportefeuille, zijn wij op
zoek naar een Scheepsbouwkundig Ingenieur (m/v)
In de functie van Scheepsbouwkundig Ingenieur maak je onderdeel uit van het Project /
Engineeringsteam. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het constructief uitwerken
van basic designs, het maken van (detail) ontwerpen in 2D en 3D, het maken van stabiliteitsberekeningen / boek, het maken van PI informatie, het administreren van tekeningen,
stuklijsten, projectgegevens en het calculeren van productiekosten. Je hebt een integrale blik
op de scheepsbouw, of dat nu om constructie gaat, of om leidingwerk, en weet de praktijk
van de scheepsbouw te vertalen in jouw engineeringswerkzaamheden.
Je beheerst de verschillende 2D en 3D softwarepakketten evenals stabiliteitssoftware en
Microsoft Office. Veel van de gesproken en geschreven communicatie wordt in de Engelse
taal gedaan.
Voor deze functie zoeken wij iemand met een opleiding HTS / TU Scheepsbouwkunde /
Maritieme techniek en een werkervaring van 2-3 jaar in een gelijkwaardige functie
Bij gelijke geschiktheid hebben vrouwelijke kandidaten de voorkeur boven mannelijke
kandidaten
Het betreft een voltijd dienstverband voor de duur van een jaar, met de intentie om dit na een
jaar om te zetten in een vast dienstverband.
We bieden goede primaire en secundaire arbeidvoorwaarden, afgestemd op de kennis en
ervaring die je met je meeneemt.
Argos Engineering biedt een prettige werkplek met een gevarieerd werkveld, en houdt
kantoor op 10 minuten fietsafstand van het centrum van Groningen.
Herken je jezelf de in deze functie? Of wil je aanvullende informatie? Neem contact op met
Wigger Plantinga via wiggerp@argos-engineering.nl of +31 50 577 00 64. Wil je meteen
solliciteren, stuur dan je meteen je CV en motivatiebrief.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

