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Locatie
Groningen stad, Aarhusweg 2-9, 9723 JJ, Groningen.

Contactgevens
Heb jij vragen over deze functie of de organisatie, neem dan contact op met Gerrit Knol via 050-577 00 64. Heb je 
interesse in bovenstaande functie mail je CV en korte motivatie naar info@argos-engineering.nl. 
   Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Een Naval Architect die grote lijnen bewaakt zonder details uit het oog te verliezen.
Voor lopende en nieuwe projecten zijn we op zoek naar een lead naval architect bij Argos Engineering. We 
werken voor jachtbouw, en aquaculture aan technisch complexe projecten die volop in de vooruitgang 
zitten. Als Naval Architect werk je technische specificaties uit en ontwerp je. Als projectleider zorg je dat 
jouw conceptuele en basisontwerp uiteindelijk afgeleverd wordt als maritiem voertuig. Je kunt diverse 
scheepsbouwkundige en constructieve berekeningen maken en hebt ervaring met leiding geven aan een 
team.

Wat verwachten we van jou?
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring en specialistische kennis van concept en basic design. Je bent zelfstan-
dig en durft initiatief te nemen in je projecten. Het maakt je niet uit of je werkt aan een jacht, een Landing 
Utility Vessel, of een veerboot. Je kan grote, complexe maritieme projecten organiseren en overziet het 
geheel. We waarderen je nieuwsgierige houding en het up to date blijven van regelgeving en ontwikkeling.

Vloeiend Nederlands en Engelse taal 
Communicatief vaardig, commercieel en focus op het grote plaatje
minimaal 5 jaar ervaring
Ruime ervaring met Autocad, Rhino, Pias of een vergelijkbaar programma, Cadmatic Hull is een pré
Bewezen co*rdinerende en leidinggevende kwaliteiten

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan bij een internationaal uitvoerend bedrijf dat groeit maar nog overzichtelijk is! We 
geloven dat design de gamechanger is en zien de meest bijzondere en technisch complexe vraagstukken als 
een uitdaging om vooruitgang voor de cli)nt en branche te cre)ren. We zijn informeel, innovatief en werken 
voor de winst zonder het plezier uit het oog te verliezen. Natuurlijk is dat elke dag een nieuwe uitdaging, 
een die we samen aangaan en leiden tot ontwikkeling op elk niveau. Naast veel flexibiliteit en internationale 
contacten bieden we ook:

Goed salaris
25 vakantiedagen
Ruimte voor ontwikkeling
Flexibele werktijden
Deskundig en hecht team

Voor meer details of wat zicht op lopende projecten, neem contact op met Gerrit Knol . 
We kijken uit naar je bijdrage aan ons team!

Projectleider/ Naval Architect


