
 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

De Faasse Groep is een kleinschalige dynamische organisatie die bestaat uit een aantal (zee-) 
zandzuigers, beunschepen en zanddepots. Met inmiddels meer dan 100 jaar ervaring hebben wij ons 
gespecialiseerd in zandwinning en het vervoer hiervan. Daarnaast nemen onze baggeractiviteiten in 
binnen- en buitenland een steeds belangrijkere plaats in. 

 

Ter ondersteuning van het huidige operationele departement zijn wij op zoek naar een 

Marine Superintendent m/v (Zeevaart) 
(40 uur per week) 

 
Als Marine Superintendent is jouw hoofdtaak het ondersteunen van het huidige operationele team in 
de breedste zin van het woord. Een leuke, zelfstandige en uitdagende functie waarbij jouw nautisch 
inzicht en organisatorische vaardigheden goed van pas komen. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Het ondersteunen van de Marine Operations Manager; 
• Het gezamenlijk uitbouwen en beheren van het bestaande kwaliteitssysteem; 
• Het verlenen van operationele ondersteuning aan boord van onze hoppers (TSHD); 
• Het onderhouden van operationele contacten met onze klanten; 
• Het ondersteunen van de Crewing Officer en fungeren als back-up. 

 
Functie-eisen: 

• Enthousiast, leergierig en een echte teamspeler; 
• Je hebt een afgeronde nautische opleiding; 
• Je hebt een maritieme achtergrond; 
• Je bent communicatief vaardig, organisatorisch sterk, zelfstandig en kunt prioriteiten stellen; 
• Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal; 
• Je kunt overweg met MS Office; 
• Je hebt een flexibele instelling en een gezonde dosis energie en humor. 

 
Wij bieden: 

• Een leuke en dynamische werkomgeving; 
• Vrijheid, zelfstandigheid, vertrouwen en veel verantwoordelijkheden; 
• Een half jaarcontract met intentie voor onbepaalde tijd; 
• Een brutosalaris op basis van leeftijd en ervaring; 
• Een divers takenpakket waardoor geen dag hetzelfde is! 

 

Ben jij een maritiem professional die na een aantal jaren op zee, een baan aan de wal ambieert? 
Stuur dan je motivatie en CV naar sollicitaties@faassegroep.nl. 
Inhoudelijke vragen kan je telefonisch stellen aan Libby Huijbrechts via 0658026655. 
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