
 
 
Braveheart Marine is sterk in crewtendering en hydrografische activiteiten. Wij beschikken over een 
tiental schepen die wij verhuren aan klanten uit de (inter)nationale baggerindustrie en offshore 

windindustrie. Projecten bij ons kennen een doorlooptijd die varieert van enkele dagen tot vele 
maanden. Grote (inter)nationale waterwerken staan de komende jaren op de agenda. Wij willen als 
bedrijf graag deze markt kunnen bedienen en zijn op zoek naar een: 
 

 

Data Processor (m/v) Parttime/Fulltime 
met affiniteit voor de maritieme/survey sector 

Functie 
Als data processor interpreteer en verwerk je de gegevens die afkomstig zijn van de hydrografische 
metingen. Je bent klantgericht en je weet van aanpakken. Je interpreteert en verwerkt de gemeten 
data, maakt deze schoon en valideert deze naar de wensen van de klant. Hierbij ben je 
verantwoordelijk voor het complete proces en waar nodig doe je voorstellen om deze te 

verbeteren.  

Wij vragen: 
Voor deze functie zoeken wij een collega die: 

- Aantoonbare survey kennis heeft bijvoorbeeld door middel van een CAT-A of CAT-B 
opleiding; 

- Ervaring aan boord van survey schepen; 

- Kennis en ervaring met speciale dataverwerking pakketten zoals QINSy, PDS2000, ARCGIS 

of AutoCAD; 

- Goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal in woord en geschift; 

- De capaciteit om zeer nauwkeurig, nauwgezet en geconcentreerd te werken; 

- Klant- en oplossingsgericht is; 

- Initiatieven toont en flexibel inzetbaar is; 

- Bereidheid om incidenteel in het buitenland te werken. 

 

Wij bieden: 
- Veelzijdige baan  
- Goed salaris 
- Fijne werksfeer 
- Inwerkprogramma voor deze baan 

 
 

Opleiding: 
Je hebt de mogelijkheid om opleidingen te gaan volgen met als doel jezelf te ontwikkelen en de 
kennis van het bedrijf te vergroten. 
 

Salaris: 
Je salaris is afhankelijk van je kwaliteit en ervaring. 
 
Meer informatie? 
Neem gerust contact op met de afdeling HRM, Henk Akse, telefoonnummer: +31 (0) 527 683839.  

Geïnteresseerd? 
Solliciteer direct via www.braveheartmarine.com/jobs of stuur uw cv en motivatie brief naar 
jobs@braveheartmarine.com of naar onderstaand adres. 
 

Braveheart Marine BV 
T.a.v. Henk Akse 
De Meer 9 
8321 MT  URK 

http://www.braveheartmarine.com/
mailto:mariska.ter.beek@braveheartmarine.com

