
  

   

 

IJsseldijk 422, 2922BP  Krimpen a/d IJssel – tel. +31 180 446922 
 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk onze 

Algemene Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24291802. 

 

 

 
 

SERVICE ENGINEER  

IN MARITIME WERELD VAN  

HOOGENDIJK ELECTRIC 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

IJsseldijk 422, 2922BP  Krimpen a/d IJssel – tel. +31 180 446922 
 

On this offer are our general conditions as filed at the Chamber of Commerce Rotterdam 
 under registration no. 24291802 applicable. 

 

 
 

 

Wie zijn wij: 

Hoogendijk electric bestond in 2019, 20 jaar en heeft zijn sporen verdient in de scheeps 

installatietechniek met aanleggen en onderhouden van complete elektrotechnische installaties aan 

boord van zowel zee als binnenvaart schepen. Dit houdt in dat we met een kaal casco beginnen en 

vanaf het eerste ontwerp en eerste kabeltje tot het wegvaren van het schip deze voorzien van de 

elektrische installatie. 

Hierbij denken wij steeds meer met de klant mee om te komen tot een zo efficiënt mogelijk 

ontwerp. 

Op dit moment neemt de vraag naar groenere oplossingen toe, denk hierbij aan hybride schepen, 

schepen die op LNG, en naar de toekomst toe zelfs op waterstof gaan varen. Wij proberen op een 
proactieve manier hierin mee te denken naar de klant toe in praktische oplossingen. 

Naar de toekomst toe voerzien wij dan ook een gestage groei in deze industrie, wat kansen biedt 
om onze organisatie te laten groeien en enthousiaste medewerkers aan te trekken die hier deel 

vanuit willen maken. 
 

Organisatie 

Wij streven naar een platte organisatie met korte communicatie lijnen om zo min mogelijk verlies 

van informatie te hebben en elkaar op een directe maar heldere manier op de hoogte te houden 
van de werkzaamheden. 

We werken voornamelijk op 2 terreinen die van de nieuwbouw en die van de service. 
Onze Field Service Engineers houden zich met beide disiplines bezig en zijn in de service bezig 

met storingen oplossen bij klanten zowel nationaal als internationaal, uitvoeren van 
verbouwingen cq aanpassingen aan E-Installaties, surveys aan zeeschepen, keuren van  

installatie ’s en het aanpassen van software.  

Bij de nieuwbouw zal je voornamelijk als software engineer en inbedrijf steller ingezet worden 

waarbij je in een later stadium ook een aanspreekpunt wordt inzake de service aan het 

desbetreffende schip. Als field service engineer kan het voorkomen dat je moet reizen en 

overnachten voor het uitvoeren van je functie. 

Samen met de je collega’s van de tekenafdeling ben je ook verantwoordelijk voor de revisie van 

de E-Tekeningen na aanpassingen aan de E-installatie. 

 

 

Op de komende pagina’s proberen we een indruk te geven wat wij met ons team zo allemaal 

uitvoeren in de maritieme industrie. 
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Nieuw bouw project Eeva en Mirva 

 

Dit zijn 2 droge lading zeegaande schepen onder ijsklasse met een PTO ( power take/in ) en PTO 
regeling ( Power take/out ) varen. 

Bij deze regeling wordt er als er in het ijs gevaren wordt via de as generator een 650 KW aan 
vermogen toegevoegd aan de schroef, dit vermogen wordt geleverd via 2 diesel generatoren van 

560 KW elk. 
Als er niet in het ijs gevaren wordt kan deze as generator een 800 KW leveren aan vermogen 

voor het voeden van de schip en de boegschroef. 
Deze schepen werken met 2 busbar systemen die middels Synchronisatie software via Comaps. 

 

  
MS Eeva Control Room 

  
As generator Generator 
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Nieuwbouw Chemgas tankers 

 

Voor rederij Chemgas hebben wij alle enkele schepen mogen voorzien van een complete E-
Installatie. 

Enkele van deze schepen varen op LNG, hier hebben wij de regeling en aansturing voor verzorgt. 
In samenspraak met de rederij en het personeel is hier ook tot een ontwerp van de lessenaar in het 

stuurhuis gekomen. 
 

Tanker Sundowner Stuurhuis lessenaar 

 
LNG Monitoring Control Room 
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Stuurhuis verbouwing & aanpassen Lessenaar MS Casa Nova 

 

Binnenvaart schip Casa Nova deze kreeg nieuwe motoren en wilde de indeling van de lessenaar 
aanpassen aan de huidige tijd. Hier hebben we veel digitale schakelaars en meters vervangen door 

een PLC bediening en de indeling van de apparatuur aangepast. 
 

Lessenaar oude situatie Lessenaar Nieuwe situatie 

  
Wij hopen zo een goede indruk en overzicht te hebben gegeven van de werkzaamheden die bij 

ons voor kunnen komen. 
 

Met vriendelijke groet: Kees & Dirk Hoogendijk 


