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Operations Assistent

● HBO

● MBO

● Offshore

● Zeescheepvaart

● Dienstverlening

● Operationeel

● Overijssel

● Young professional (3-5 jaar)

● Fulltime

● Baan
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Offshore Marine Contractors is een internationaal opererend gespecialiseerd
bedrijf die de voorbereiding en uitvoering van Offshore Projecten voor haar
klanten verzorgt in de breedste zin van het woord.

Voor deze werkzaamheden kan Offshore Marine Contractors (OMC) de klant
een volledig pakket aanbieden die kan bestaan uit; Voor Advies - Opstellen van
de Marine Procedure – Positie survey spread – Mooring gear – Sleepboten en
de uitvoerende Towmaster / Marine Representative / Kapitein.

Door een uitbreiding van onze activiteiten zijn wij nu op zoek naar een
Operations Assistent die ons team in Steenwijk kan ondersteunen.

Functie Inhoud:

- Ondersteuning in de kantoororganisatie, waaronder;

● Documentatie (procedures / tekeningen)

● Logistiek

● Purchase

● Rapportage

● ISM gerelateerde documentatie

In relatie tot nautische en offshore projecten.

- Ondersteuning bieden aan onze Towmasters / Marine Representatives / Kapiteins,
vanuit kantoor, tijdens de uitvoering van het project.

- Het bewaken/verbeteren van onze QHSE standaard.

- Het uitvoeren van ISM / offshore gerelateerde inspecties aan boord van schepen.

- Assisteren met de uitvoering van projecten.



Functie Eisen:

● Doelgroep: Young Professional.

● 2 tot 10 jaar Werkervaring als stuurman / maroff.

● Afgeronde MBO / HBO Maritiem Officier

● Geen 9 tot 5 mentaliteit.

● Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

● Bekendheid met office software.

● Klantgericht.

● Bereidheid tot reizen.

● B-rijbewijs

De werkzaamheden worden verricht vanuit ons kantoor in Steenwijk. De Operations
assistent die wij zoeken voelt zich thuis in deze dynamische omgeving waar vanuit
een klein hecht team met informele, maar directe communicatie lijnen wordt gewerkt.
Flexibiliteit wordt verwacht en gegeven.

Het doel is door te groeien om projecten zelfstandig voor te bereiden en uit te
voeren.

Goede salariëring en arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van ervaring.

Voor eventuele nadere informatie, kan U contact opnemen met: OMC BV – tel. 0528
230 445

Sollicitaties en CV per e-mail naar: holland@omcon.com ter attentie van Nico
Broertjes


