
Marine, Transport & Technical Consultants 

 

Wij zijn een expanderend bedrijf, hetwelk zich toelegt op 
enkele zeer gespecialiseerde terreinen zoals: maritieme 
expertise en advies, scheepsexploitatie, grote kranen en 
industriële installaties en expertises van allerlei 
technische aard.  

  

 
Wij zijn op zoek naar een : 

 

MARITIEM TECHNISCH EXPERT 
 
 

Taken:  
 
Na een bijkomende interne vorming: 
 

- Uitvoeren van schade-expertise aan maritieme (zeevaart, binnenvaart en pleziervaart) en technische 
installaties en goederen;  

- Opstellen van rapportage;  
- Negotiëren van herstelprijzen;  
- Onderzoek van oorzaak en oorsprong van schades. 

 
Kennis:  
 
Voor betreffende vacature bestaat er geen speciale opleiding, doch zijn er wel specifieke vereisten zoals: 
 

- Goede algemene technische kennis (maritieme kennis is een pluspunt).  
- Relevante ervaring in een welbepaald kennisgebied is een pluspunt.  
- Een degelijke en hogere opleiding (of gelijkwaardig door ervaring) hebben genoten. 
- Een functie met enige beslissingsbevoegdheid of verantwoordelijkheid hebben uitgeoefend is een 

pluspunt.  
- Een sterke persoonlijkheid hebben, integer en rechtvaardig zijn.  
- Een goed inlevingsvermogen hebben en een diplomatische onderhandelaar zijn.  
- Goed ter taal zijn in het Nederlands en Engels en kennis van het Frans hebben.  
- Over een logische en analytische geest beschikken die in staat is snel verbanden te leggen. 
- Zowel zelfstandig als in groepsverband kunnen opereren. 
- Bereid zijn om nog veel bij te leren, ook op andere vakgebieden. 

 
Carrière:  
 
Een persoon die zijn werk goed doet zal onvermijdelijk groeien. Enerzijds in kennis en ervaring en anderzijds in 
toebedeelde taken. De bedoeling is dat deze persoon uiteindelijk ook tot een alom gewaardeerd maritiem expert 
en consultant evolueert. Standplaats voor deze vacature (waar uw kantoor gelegen zal zijn) wordt Heide-
Kalmthout. 
 
Vergoeding:  
 
Een passende en correcte vergoeding, pensioen verzekering, maaltijdcheques, bedrijfswagen e.d. is voorzien in 
overeenstemming met de basiskennis van de sollicitant. Die zal evalueren al naargelang de kennis en het 
takenpakket. 
 

Solliciteren: 
 

M.T.T.C. BV Dhr. E. Verberght 
Minnedreef 20, 2920 Heide-Kalmthout 

edward.verberght@mttc.be 
www.mttc.be 

mailto:edward.verberght@mttc.be
http://www.mttc.be/

