
 
 
VACATURE NAVAL ARCHITECT 
 
Company profiel: 
Diana Yacht Design is een bedrijf wat al bijna 50 jaar actief is in de internationale jacht industrie. Wij 
ontwerpen luxe motorjachten in de breedste zin van het woord. Design, Naval Architecture en het 
technisch uitwerken van constructies en jacht engineering zijn onze hoofdtaken. Wij houden kantoor 
in Alkmaar en zijn op zoek naar een Naval Architect om ons team te versterken. 
 
Functieomschrijving: 
Als Naval Architect werk je aan onze projecten, zowel individueel als in teamverband, en ben je bezig 
met de volgende taken: 
- Opzetten van het basis ontwerp; 
- Uitwerken van keur tekeningen; 
- Uitwerken van detail constructie tekeningen; 
- Maken van (lek) stabiliteit berekeningen. 
 
Profiel:  
- Je bent een enthousiaste collega die zich nauw betrokken voelt bij onze organisatie.  
- Je hebt een afgeronde opleiding HBO scheepsbouwkunde / Maritieme techniek. 
- Je hebt uitgebreide kennis van de programma’s AutoCAD en Rhino. 
- Ervaring met Multisurf en Maxsurf Stability is een pre. 
- Je bent kwaliteitsbewust, secuur en accuraat. 
- Je beheerst goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. 
- Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken. 
- Je bent creatief, oplossingsgericht en proactief. 
- Je bent representatief en klant- en servicegericht. 
- Je hebt een gezonde dosis ambitie om je verder te ontwikkelen en je bent resultaatgericht. 
 
Wij bieden: 
Een prettige werksfeer met enthousiaste en kundige collega’s. Hard werken en plezier gaan bij ons 
hand in hand. De functie kent een grote afwisseling en vanaf het begin al krijg je veel 
verantwoordelijkheid. Je gaat werken aan een kwalitatief hoogwaardig product bij een flexibel, 
financieel gezond bedrijf met een platte organisatiestructuur. 
Daarnaast bieden wij:  
- Een marktconform salaris; 
-  Een goede pensioenregeling; 
-  24 vakantiedagen; 
- Flexibele werktijden; 
- Vaste reiskostenvergoeding; 
- Goede ontwikkelingsmogelijkheden; 
- Een informele bedrijfscultuur met leuke (sportieve) activiteiten en mooie jaarlijks 

terugkerende events; 
- Je krijgt een jaarcontract met zicht op verlenging bij goed functioneren; 
- Een functie op basis van 40 uur per week.  
 
Sollicitaties:  
Voor meer informatie over de functie van Naval Architect kun je contact opnemen met  
Bart de Haan (Directeur Operations).  
Je motivatiebrief en curriculum vitae kun je sturen via de mail naar vacature@dianayachtdesign.nl  
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


