
 
 
 
Braveheart Marine is sterk in crewtendering en hydrografische activiteiten. Wij beschikken over een 

tiental schepen die wij verhuren aan klanten uit de (inter)nationale baggerindustrie en offshore 
windindustrie. Grote (inter)nationale waterwerken staan de komende jaren op de agenda met 
daarbij uitbreiding van de vloot. Wij willen als bedrijf graag deze markt kunnen bedienen en zijn op 
zoek naar een: 
 

 

HR Manager  
met affiniteit voor de maritieme/survey sector 

Functie 
Als HR manager heb jij een adviserende en uitvoerende rol, zo draag jij zorg voor het 
personeelsbeleid, maar ook voor de afhandeling van administratieve zaken ter ondersteuning van 

de werknemers van het bedrijf.  
 
Taken: 

- Urenverwerking t.b.v. de salarisadministratie  

- Mutatie pensioengegevens 
- Organiseren van training en opleidingen 
- Personeelsbeleid blijven monitoren 
- Adviseren aan management 
- Verzuimbegeleiding 
- Werving en selectie 

 

Heb jij geen 8 tot 5 mentaliteit en vind je het uitdagend om bij een ambitieus maritiem bedrijf te 
werken, solliciteer dan op deze dynamische baan en kom ons team versterken. 

Wij vragen: 
Voor deze functie zoeken wij een collega die: 

- beschikt over MBO+ werk- en denkniveau; 
- 3-5 jaar aantoonbare relevante werkervaring; 
- op de hoogte is van actueel arbeidsrecht; 
- uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift; 
- een goede beheersing heeft van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

- prioriteiten kan stellen, procesmatig kan denken en overzicht kan bewaken; 
- kennis van en ervaring heeft met MS-Office pakketten zoals Word en Excel. 

 
Wij bieden: 

- Veelzijdige baan voor 32-40 uur 
- Fijne werksfeer 
- Onderneming met sterke groeiambitie 

- Salaris conform leeftijd en ervaring 
- 25 vakantiedagen o.b.v. fulltime dienstverband 
- Reiskostenvergoeding 
- De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen 

 
 

Meer informatie? 
Neem gerust contact op met Kirsten Post, telefoonnummer: +31 (0) 527 683839.  

Geïnteresseerd? 

Solliciteer direct via  www.braveheartmarine.com/jobs  of stuur uw cv en motivatiebrief naar 
jobs@braveheartmarine.com. 
 

http://www.braveheartmarine.com/
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