
 
 
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. 

Voor ons kantoor in Goes zijn wij op zoek naar een: 

Technisch Superintendent m/v 
(40 uur per week) 

Als technisch superintendent is jouw voornaamste taak het technisch aansturen van onze 
binnenvaart- en zeeschepen. Een leuke, zelfstandige en uitdagende functie waarbij jouw technisch 
inzicht en analytisch denkvermogen goed van pas komen. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Het aansturen, begeleiden en voorbereiden van reparaties aan onze schepen en het 
periodiek onderhoud ervan door de bemanning en/of derde partijen; 

• Jij bent hét aanspreekpunt voor de bemanning bij problemen aan boord welke niet direct 
door het schip zelf opgelost kunnen worden; 

• Ondersteuning van jouw collega’s van de technische dienst met betrekking tot reparaties en 
reserveonderdelen; 

• Het up-to-date brengen en houden van de technische documentatie binnen het bedrijf; 
• Technische verbeteringen uitzoeken en doorvoeren op de schepen. 

 
Functie-eisen: 

• Je bent allround in de techniek, zowel praktisch als theoretisch; 
• Je hebt een afgeronde technische MBO-opleiding; 
• Een maritieme achtergrond is een pré; 
• Je bent goed in plannen en organiseren, waarbij je overzicht houdt in de voortgang van de 

werkzaamheden; 
• Je bent communicatief vaardig, initiatiefrijk, zelfstandig en kunt prioriteiten stellen; 
• Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal 

(Engels is een pré); 
• 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! 

 
Is jouw enthousiasme gewekt? Stuur dan je motivatie en CV naar sollicitaties@faassegroep.nl. 
Inhoudelijke vragen kan je telefonisch stellen aan de Technische Dienst via 0113-703022. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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