
 

Nordmare Engineering b.v. 

Ik zoek versterking! 
 

Nordmare Engineering is een klein ingenieurs buro, opgezet door Berjan Kooi. 53 jaar, 
Scheepsbouwkundig Ingenieur, van de HTS Scheepsbouwkunde toen die nog in Haarlem zat. 

Inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in – vooral – de Noord Nederlandse en Noord Duitse scheeps- 
en jachtbouw. Focus op het kruispunt tussen engineering en productie. 

 

En ik zoek versterking: 

- liefst HBO Maritieme Techniek, MBO ook graag, WTB mag ook maar dan wel graag bootjegek 
- nog studerend maar tijd over 
- of net klaar en weet niet wat 
- of al een tijdje aan het werk maar wil wat anders 
- of al een beetje ouder en weet wat hij wil 
- of heel wat ouder en wil kennis doorgeven 
- of … 

 

Nordmare Engineering b.v. is een unieke kans om ‘echt’ aan het werk te gaan. We zijn klein, en 
daardoor heerlijk flexibel. Wel een groot netwerk en soms vragen uit onverwachte hoeken.  

Ben jij ook flexibel en vind je nieuwe dingen leuk? Heb je inspiratie en zit je al brainstormend in je 
hoofd al te bedenken hoe iets zou kunnen? En krijg je dat dan ook nog op papier of in de computer  - 
en, ook fijn – ook mondeling uitgelegd aan iemand anders? 

Daarna: gewoon gaan doen. Uitvoeren. Uitwerken, klaar- en waarmaken wat je bedacht hebt. 



 

Nee, we zijn geen werf. Niet even naar buiten naar het schip, of in de hal even bij de productie kijken 
hoe iets er in werkelijkheid uitziet. Daar zijn we eerlijk in. Eenvoudig kantoor, en gewoon 
computerwerk…. saai soms.  

Maar ondertussen zijn 
wij met heel veel 
verschillende boten 
bezig. Van een 
bulkcarrier van 290 
meter tot een 
speedbootje van 6 
meter. Jachten van 
60/70 meter, 
baggerschepen, 
werkpontons. Of 
masten en ra’s van een 
dwarsgetuigde 
zeilschoener… 

Geen werf waar je al dit 
soort dingen door 
elkaar meemaakt. 

 

En dat is precies wat ons zo’n mooie plek maakt om te beginnen. Eerst hier ervaring opdoen, niet 
eerst weer een jaar in een trainee programma ‘leren’, maar meteen daadwerkelijk meedraaien in 
echte project. Proeven hoe contact met klanten is. Zien wat voor partijen er allemaal bij betrokken 
zijn, mensen leren kennen, netwerk opbouwen. 

Inzicht krijgen in het wereldje dat ‘scheepsbouw’ heet. 

Zelf heb ik jarenlang op zo’n kruispunt van werkervaring mogen zitten: Heel gedetailleerd met 
ontwerp en engineering bezig zijn, ‘mee’ naar de werf om te horen hoe deze werf bouwt, daarvan te 
leren. En zien hoe ze van jouw denkwerk daadwerkelijk een schip bouwen. Zij bouwen, terwijl jij 
ondertussen alweer met een volledig ander vaartuig bezig bent: ander soort klant, andere werf, 
andere manier van werken, supersnel ervaring opdoen. 

En ondertussen maken we tijd om te zien wat je leuk vindt, welke kant je op wilt. Niet ‘ach, ik vind 
alles wel leuk, doe maar wat’, maar zelf gaandeweg merken waar je energie van krijgt, en waar je 
jezelf nog eens in wilt verdiepen. ‘Kansen zien’ – is een kreet, maar hier mag je hem komen invullen. 

Heb je al meer ervaring en weet je hoe het werkt? Dan 
snap je dit onderscheid, die vrijheid door variatie.  

Uiteraard moet er gewoon gewerkt worden, maar hier 
ben je niet één klein radertje in een grote groep. En 
vragen stellen, ook domme: kan hier gewoon. Sterker: 
iemand die dat hier niet doet? Hoe denk je dan ooit een 
ervaren Engineer te worden? 



 

Bijzonder zijn we vooral omdat we niet al te groot zijn – dus iedereen heet in principe ‘je’ of ‘jij’ – en 
we zijn onafhankelijk – dus heel gevarieerd.  

Jij mag (moet) zelf aangeven wat jij zou willen 
doen, wat je leuk vindt, zelfinteresse tonen in 
wat de collega’s aan het doen zijn, zelf ergens in 
duiken, jezelf een nieuw stukje software eigen 
maken.  

‘Ik vind alles leuk’ geloven we niet in; kijk maar eens goed wat wij allemaal gedaan hebben, en durf 
maar eens aan te geven waarom jou het ene beter ligt dan het andere stukje van ons mooie 
Scheepsbouw vak. Natuurlijk kijken we graag even met je mee, en helpen we je op gang. Het moet 
voor ons ook nuttig en leerzaam zijn. Maar je moet het vooral zelf leuk en interessant vinden. 
Daarmee zorg je voor de uitdaging, voor de energie.  

Stilletjes in een hoekje met je koptelefoon op gaan zitten kan af en toe even goed zijn, maar graag 
niet alle dagen.  

Bij stages betrekken we je in principe gewoon in een lopend project, meewerken, meedraaien in 
lopend werk. Maar jij mag zelf aangeven waar je je verder in zou willen verdiepen: waar wil je meer 
van leren, waarvan denk je dat wij er ook beter van worden als jij er eens induikt?  

En ja, koffiezetten, opruimen of af en toe even meehelpen met een beurs, hellingproef of wat anders 
bijzonders komt misschien voorbij.  

Vakantiewerk? Bij ‘wederzijdse interesse’: natuurlijk.  

Scholarship? Misschien, maar altijd na een stage of vakantiewerk, zodat we elkaar al kennen. 

Afstuderen? Er schiet ons best eens een onderwerp te binnen waarvan we denken: goh, daar zouden 
we best eens naar willen laten kijken. Of dat dan een onderwerp is waarvan jij zegt: goh, daar wil ik 
wel een half jaar van mijn leven aan besteden…. Kom eens met een goed voorstel? 

 

Lang verhaal? Tja, als dat al te veel moeite is… 

Meer weten? De volgende mensen zou je alvast even kunnen vragen (wie zit er in je ‘netwerk’?):  

Wytze Hof - Rick Baltussen – Amy Spijkerman – Teake Klaas vd Meulen – Gijs Bakkum – Mark Kooi 

 

Of gewoon bij mij – dan graag even een mailtje of appje of belletje: om een afspraak te maken. We 
hebben hier een uitstekende lunchroom met iemand die weet hoe het cappuccino apparaat werkt... 
gewoon even praten kan altijd. 

Groet 

Berjan 

bfkooi@nordmare.nl 

0629733250 



 


