
 
 
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. Onze projecten hebben een doorlooptijd die varieert van enkele dagen tot vele 
maanden. Grote (inter)nationale waterwerken staan de komende jaren op de agenda. Wij willen als 
bedrijf graag deze markt kunnen bedienen en zijn op zoek naar een: 

 
 

Medewerker Technische Dienst (m/v) Fulltime 
met affiniteit voor de maritieme/survey sector 

Functie 

Als technische dienst medewerker ben je verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen of het 

plegen van onderhoud aan onze vloot. Je bent klantgericht en je weet van aanpakken. Je ben in 
staat om electronisch gerelateerde storingen te verhelpen en hebt ervaring of affiniteit met survey 

apparatuur. Je standplaats is het hoofdkantoor op Urk. Het is mogelijk dat je incidenteel in het 
buitenland wordt ingezet ivm een storing op 1 van onze projecten in het buitenland.  

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

- een mbo 3-4 opleiding heeft afgerond richting de techniek/electrotechniek, met ervaring 
met scheepsdieselmotoren 

- de capaciteit heeft om zeer nauwgezet en geconcentreerd te werken; 

- alle voorkomende reparatie-, onderhouds- en uitvoerende werkzaamheden aan boord van 

een schip kan verrichten; 

- goede beheersing heeft van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

- klant- en oplossingsgericht is; 

- initiatieven toont en flexibel inzetbaar is; 

- bereid is om incidenteel in het buitenland te werken; 

- bereid is om incidenteel op zondagen te werken. 

 
Wij bieden: 

- Veelzijdige baan  
- Goed salaris 
- Fijne werksfeer 
- Inwerkprogramma voor deze baan 
 

 
Opleiding: 
Je hebt de mogelijkheid om opleidingen te gaan volgen met als doel jezelf te ontwikkelen en de 
kennis van het bedrijf te vergroten. 
 
Salaris: 

Je salaris is afhankelijk van je kwaliteiten en ervaring. 
 

Meer informatie? 
Neem gerust contact op met de afdeling HRM, Henk Akse, telefoonnummer: +31 (0) 527 683839.  

Geïnteresseerd? 
Solliciteer direct via  www.braveheartmarine.com/jobs  of stuur uw cv en motivatie brief naar 
jobs@braveheartmarine.com  of naar onderstaand adres. 
 
Braveheart Marine BV 

T.a.v. Henk Akse 
De Meer 9 
8321 MT  URK 

http://www.braveheartmarine.com/
mailto:mariska.ter.beek@braveheartmarine.com

