
 

 

Neptune Marine, te Hardinxveld-Giessendam groeit en is op zoek naar een: 

 

     Lead Engineer 
 (Fulltime) 

 
Een uitdagende functie bij een solide bedrijf  

 
Neptune Marine is een complete maritieme dienstverlener die zich richt op het bieden van 
wereldwijde maritieme oplossingen. De locaties bevinden zich in Hardinxveld (hoofdkantoor), Aalst 
en Groningen. Van hieruit voert Neptune Marine de kernactiviteiten uit, namelijk scheepsbouw, 
scheepsreparaties, ombouw en project (de)mobilisatie, verhuur en verkoop gereed maken. De wens 
van de klant staat hierbij voorop.  
 
Als Lead Engineer ben je verantwoordelijk voor het complete ontwerp proces binnen Neptune 
Marine. Om dat te realiseren werk je nauw samen met verschillende Engineers. Je let daarbij op het 
budget, kwaliteit, planning en bewaakt het proces.   
Wij zoeken een engineer die snapt waar het in de scheepsbouw om gaat en weet wat wel en wat niet 
kan. Je bent duidelijk in je verwachtingen, je brengt structuur aan en je stuurt actief op de juiste 
houding en het juiste gedrag. Veiligheid voorop, integer handelen, openheid, klantgerichtheid, hulp 
vragen en geven, efficiënt werken en luisteren naar medewerkers is voor jou vanzelfsprekend. Je 
bent zichtbaar als lead engineer en omgevingsbewust. Je communiceert helder en schakelt makkelijk 
tussen verschillende niveaus. 

 
De functie 

• Aansturen, coachen en dagelijkse leidinggeven aan een team van Scheepsbouw, 
Werktuigbouw en Mechanische Engineers 

• Verantwoordelijk voor resourceplanning om de behoefte binnen diverse projecten te kunnen 
ondersteunen 

• Verantwoordelijk voor uitbesteding van Engineering 

• Bijdragen aan standaardisatie en optimalisatie van producten, onderdelen en (technische) 
oplossingen 

• Het zelfstandig ontwerpen/ berekenen van nieuwe rompen en schepen 

• Bewaking van kwaliteit, maar ook maakbaarheid 

• Het voeren van voortgangsgesprekken 

• Ontwikkel- en verbeterprojecten uitvoeren en actief stimuleren van continu verbeteren 

• Aanspreekpunt voor afdelingen en interne stakeholders bij technisch complexe vraagstukken 

• Verantwoordelijk voor de aansluiting met andere afdelingen (Werkvoorbereiding, Inkoop, 
bouwwerven) 
 

Profiel 
• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding scheepsbouw 

• 5 of meer jaar ervaring in een soortgelijke functie 

• Goede beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk  
 

Persoonlijke eigenschappen 
• Resultaat- en klantgericht 

• Assertief, initiatiefrijk, zelfstandig en daadkrachtig 

• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 



 

 

• Analytisch inzicht, groot verantwoordelijkheidsgevoel en stressbestendig 
 

Wat biedt Neptune Marine? 
• Een baan met verantwoordelijkheid en uitdaging  

• Een plezierige, dynamische werkomgeving in een gedreven team van jonge professionals 

• Ruimte en waardering voor nieuwe initiatieven en ideeën  

• Een platte organisatie met korte communicatielijnen 

• Een marktconform salaris met bijpassende arbeidsvoorwaarden 

• Mogelijkheid om met het bedrijf mee te groeien 
 

Solliciteren 
Solliciteren kan door een email te sturen naar het volgende emailadres: info@neptunemarine.com. 
Hierin kun je jouw motivatie toelichten én je CV in de bijlage meesturen. Als je vragen hebt over de 
procedure verwijzen wij je graag door naar bovenstaand e-mailadres.  
 


