
 

 

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

 
                   Voorman Afbouw 

 
Een uitdagende functie bij een solide bedrijf. 

 
Neptune Marine is een complete maritieme dienstverlener die zich richt op het bieden van 
wereldwijde marine 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 klaar maken. De wens 
van de klant staat hierbij voorop.  
 
Als voorman afbouw stuur je een team aan en werk je mee om diverse afbouwwerkzaamheden uit te 
voeren.  
 

De functie 
Jouw werkzaamheden concentreren zich vooral op het afbouwen van schepen.  
 

• Coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden 

• Gemotiveerde bezetting op het lopende project 

• Deel nemen aan werkbesprekingen, planning en bouwvergaderingen 

• Samenwerking met projectleiding  

• Realiseren van afgesproken afleverdata 

• Toezien op kwaliteit van het eindproduct 

• Aansturen van een (klein) team afbouwers  

• Begeleiden van onderaannemers 

• Zelfstandig tekening lezen en werk voorbereiden 
 

Profiel 
• Minimaal MBO 

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring  

• Duur: 5 dagen per week 

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

Persoonlijke eigenschappen 
• Resultaat- en klantgericht 

• Betrokken en enthousiast  

• Hands on 

• Stressbestendig 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit  

• Accuraat, punctueel  

• Flexibel waarbij je samenwerken “hoog in het vaandel” hebt staan 
 

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

• Ruimte en waardering voor nieuwe initiatieven en ideeën  

• De organisatie heeft korte communicatielijnen 

• Een marktconform salaris met bijpassende arbeidsvoorwaarden 



 

 

• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
 

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.  
 


