
 
 
Braveheart Marine is sterk in hydrografische activiteiten. Wij beschikken over een tiental schepen 
uitgerust met hydrografische survey equipment die wij verhuren aan klanten uit de (inter)nationale 

bagger en offshore industrie. Projecten kennen bij ons een doorlooptijd die varieert van enkele dagen 
tot vele maanden. Wij willen als bedrijf graag deze markt kunnen bedienen en zijn op zoek naar een: 
 

 

Hydrografische Surveyor 
 

Functie 
Als surveyor ben je klantgericht, nauwkeurig ingesteld en weet je van aanpakken. Je bent bekend 

met moderne survey technieken. Als surveyor ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren, verwerken 
en rapporteren van hydrografische metingen. Het doel is om, vanuit partnership met de klant, te 
komen tot het goed en correct uitvoeren van het project. Teamwork is hierbij voor ons essentieel.  

 
Heb jij geen 8 tot 5 mentaliteit en vind je het uitdagend om bij een ambitieus maritiem survey 
bedrijf te werken, solliciteer dan op deze dynamische baan en kom ons team versterken. 

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

- beschikt over HBO werk- en denkniveau; 
- in het bezit is van IHO CAT A / B 

- een bewezen hydrografisch talent is; 
- ervaren is met het installeren van survey equipment; 
- aantoonbare ervaring heeft in het opnemen en het verwerken van hydrografische data; 
- bekend is met de software QINSy, BeamworX en/of PDS2000; 
- een goede beheersing heeft van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 

Wij bieden: 
- Veelzijdige baan  

- Werken met de modernste schepen en equipment 
- Goed salaris 
- Eigen cao 
- 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 manager van survey afdeling of de afdeling HRM:  
telefoonnummer: +31 (0)527 683839.  

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

T.a.v. HRM 
De Meer 9 
8321 MT  URK 
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