
 
 
Wij zijn per direct op zoek naar kandidaten voor de volgende vacature: 
 
MACHINIST  
Officer in charge of an Engineering watch near coastal voyages min. 500GT 

Functie 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde machinist die na een gedegen inwerkperiode de 
verantwoordelijkheid krijgt voor: 

- U bent verantwoordelijk voor het opereren van de machinekamer. Dagelijks onderhoud en 

alle overige punten van onderhoud; 
- U manoeuvreert met het schip en lost de kapitein af wanneer vereist; 
- Het onderhouden van onderhoudssysteem Marad; 

- U draagt zorg voor alle veiligheidsmiddelen op het schip; 
- U beheert de benodigde administratie over de machinekamer en communiceert dit met het 

kantoor; 
- U stelt rapportages op over eventuele breakdowns. 

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

- Minimaal in het bezit is van SMBW (Chief Mate); 
- Geldig monsterboekje; 
- Geldige zeevaartkeuring; 

- Benodigde certificaten en trainingen; 
- Goede talenkennis; 
- Zelfstandig en in groepsverband kan werken met gevoel voor techniek en kwaliteit; 
- Klant- en oplossingsgericht is; 
- Initiatieven toont, technisch doortastend- en flexibel inzetbaar is; 
- Het hebben van ervaring is een pre.  

Wij bieden: 

- Veelzijdige baan met doorgroeimogelijkheden; 
- Goed salaris; 

- Eigen cao; 
- Fijne werksfeer; 
- Werkschema’s van 4/6 weken op en af. 

 
Opleiding: 
U heeft de mogelijkheid om opleidingen te gaan volgen waarbij u de kennis opdoet welke benodigd 
is voor de functie. Ook krijgt u de mogelijkheid om verdere opleidingen te volgen, zodat u zich kan 

blijven ontplooien binnen onze organisatie.  
 
Salaris: 
Uw salaris is afhankelijk van uw kwaliteit en ervaring. 
 
Meer informatie? 

Neem gerust contact op met de afdeling HRM, telefoonnummer: (0527) 683839. Solliciteer direct 
via jobs@braveheartmarine.com  

Geïnteresseerd? 

Stuur uw cv en motivatie brief naar jobs@braveheartmarine.com of naar onderstaand adres. 
 
Braveheart Marine BV 
T.a.v. Mariska ter Beek 
De Meer 9 
8321 MT  URK  
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