
 
 

 

Is op zoek naar kandidaten voor de volgende functie: 

 

(Junior) Tender Engineer (m/v)  

Functie 

‘I’m gonna make him an offer he can’t refuse!’ Herken je jezelf in deze zin? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Heb je affiniteit met offshore-projecten en wil je daarin zowel een centrale als commerciële rol? 

Braveheart, een snel groeiend en dynamisch bedrijf gespecialiseerd op het gebied van survey en crew 

tender operations, is op zoek naar een Junior Tender Engineer voor zijn afdeling survey. 

 

Als Tender Engineer ondersteun je de Survey Manager bij het organiseren en beheren van de aanbesteding 

van een of meerdere hydrografische projecten, vanaf de ontvangst van de uitnodiging van de contractant 

tot de indiening van het aanbod.  

 

Jouw verantwoordelijkheden: 

 

- Organiseren en beheren van projectmatige en op inhoud gebaseerde aanbestedingsprocessen 

- Samenstellen en schrijven van aanbestedingsdocumenten 

- Het organiseren van de opvolging en overdracht van succesvolle offertes 

- Het maken van een eindrapportage 

- Het maken en versturen van de facturatie 

- Evaluatie en aanbestedingsprocedures 

 

Functie-eisen: 

 

- Een bachelor- of masterdiploma Hydrografie/Ocean technologie of vergelijkbaar (CAT A of CAT B)  

- Ervaring binnen de survey industrie of/en offshore is een pre 

- Kennis van contracten en commercieel inzicht 

- Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 

- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 

- Een analytische sterke collega die resultaatgericht is en een teamspeler 

- Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 

- De kwaliteit voor planning van activiteiten 

 

 

Wij Bieden: 

Braveheart biedt een uitdagende werkomgeving met aantrekkelijke mogelijkheden voor verdere 

ontwikkeling. Bovendien kunnen wij een uitstekend salarispakket aanbieden die past bij uw achtergrond 

en ervaring. Daarnaast is er binnen Braveheart een informele werksfeer met werktijden van 8:00 tot 17:00.  

 

 

Meer informatie? 

Neem gerust contact op met onze afdeling personeelszaken op telefoonnummer: (0527) 683839. Of 

solliciteer direct via jobs@braveheartmarine.com 

 


