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Organisatie: 
 
Vermeer Eemhaven International is een in Rotterdam gevestigde apparatenbouwer. Het 
familiebedrijf is in 1955 opgericht en is inmiddels wereldwijd vertegenwoordigd  
in de olie & gas industrie. 
 
We zijn gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van warmtewisselaars, proces filtrage 
oplossingen, afsluiters, externe Process verwarmingssystemen en verlenen service en 
onderhoud aan deze apparaten op locatie bij de klant. 
 

         
           

     
 

 
We zijn een Rotterdams familiebedrijf, kenmerkend voor een informele werksfeer en technisch 
van hoog niveau. De niet lullen maar poetsen mentaliteit zit in ons bloed en werken als 1 team  
samen.  
 
“One company, one quality, one team” 
 
Plaats in de organisatie  
 

        
 
Omschrijving van de werkzaamheden 
 

          
          

      
 

 
        

     
 

 
   

 
  
      
    
       
          
            

      
             

    
      

  
    
         
     
       
       

 
 

 
 

            
       

          
        

         
         

            
          

          
      

            
        

                
       

             

              

                

                

                

            

                   

 

                  

    

                 
       

             
           

                 

             

               

                 

            

                
        

            
          

                

            

             

                

            

In deze positie ligt de nadruk op het maken van de calculaties ten behoeve van de 
verkoop van warmtewisselaars, filtratie oplossingen, afsluiters en een 
speciaal verwarmingsysteem voor zwavelfabrieken.

Onder leiding van de Proposal Engineer maak je kostprijsbegrotingen a.d.h. van materiaalkosten, 
 uitbestedingen en urencalculaties, stel je offertes op, voert bijbehorende administratieve 

werkzaamheden en draagt zorg voor het opstellen van de offerte. Je maakt deel uit van een 

team technische professioneels en voor ondersteuning in je werkzaamheden werk je intensief 

samen met je collega’s van ons eigen engineering kantoor in Mumbai India. Na een gedegen 

inwerkperiode begroot je projecten zelfstandig en toetst deze bij de teamleider. Je draagt zorg 

voor de opvolging van vragen van de klant en verwerkt deze in de begrotingen en offertes.

Het is voor jou een uitdaging om een professionele foutloze calculatie te maken en deze  
om te zetten in een commerciële aanbieding.

Werkzaam op de afdeling estimation bij Vermeer Eemhaven International

Vermeer Eemhaven International is onderdeel van de VE Group . Een solide groep van 6 
bedrijven, allen internationaal actief in de olie & gas industrie. Met meer dan 67 jaar ervaring 
biedt de VE Group one stop shop voor gerenommeerde oliemaatschappijen zoals de Shell, BP, 
Total, Exxon etc.



 
 

   

 
 
 

 
 
 
Aansturing: 
 
n.v.t. 
 
 
Omschrijving per kenmerk 
 
Kennis: 
Het lezen van general arrangements en productie tekeningen 
Materiaal kennis (Koolstofstaal, RVS, Duplex, Titaan, Hastelloy) 
Productiemiddelen (machinepark, gereedschappen e.d.)  
De van toepassingen zijnde procedures en richtlijnen 
Het gebruik van de PC  
Kennis van de Engelse taal is verreist  
 
Samengesteldheid 
Werkt aan de hand van procedures en richtlijnen.  
Houdt rekening met prioriteiten 
Werkt conform kwaliteitseisen en -normen.  
 
Verantwoordelijkheid 
Het op tijd opleveren van de werkzaamheden  
Veilig werken  
Het proactief signaleren van problemen en aandragen van oplossingen 
 
Contact  
Manager Operations, de Productiemanager, de Projectmanagers, Kwaliteitsdienst  
en collega’s in de productie. 
 

 
      

 
Leiding geven 
Niet van toepassing 
 
Arbeidsvoorwaarden 
 
Vermeer Eemhaven International (services) is aangesloten bij de cao voor de kleinmetaal 
Onze medewerkers genieten een marktconforme salariëring  
Pensioenreglement van de kleinmetaal is van toepassing  
Wekelijkse arbeidsduur bedraagt 40 uur waarvan 38 uur conform dienstverband 
 

          
           

 

Uitdrukkingsvaardigheden
Nederlands en Engels in woord en geschrift is verreist

Ben jij een technische duizendpoot. Ben je gemotiveerd en flexibel inzetbaar? Dan ben jij 
wellicht de collega die we zoeken. Stuur je C.V. met motivatie naar maxim@ve-group.com 
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