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Bedrijfsomschrijving
Wie is Seabed?
Seabed biedt technische oplossingen voor zowel de offshore als onshore industrie. Daarbij staat de
combinatie van hardware en softwareapplicaties centraal. Seabed levert een breed assortiment van
GNSS-apparatuur en hydrografische instrumenten, zoals getijmeters, sonarapparatuur en
motion/heading sensoren. Daarnaast biedt Seabed geotechnische oplossingen voor
bodemonderzoek, zoals de in-house ontwikkelde elektrische vibrocorer. Met deze hoogwaardige
apparatuur en ervaren professionals richt de dienstverlening zich met name op hydrografische
survey projecten, baggerwerkzaamheden en offshore.
Seabed opereert deels als dealer van (buitenlandse) fabrikanten van hardware, maar ontwikkelt en
assembleert ook zelf onder andere gps-toepassingen, besturingskasten en kabels. In toenemende
mate is ook de ontwikkeling van ondersteunende software een belangrijke activiteit geworden.
Kwaliteitsnormen vereisen dat alle apparatuur functioneel getest wordt alvorens te worden
uitgeleverd. Dit gebeurt veelal op het IJ met onze eigen boot.
Seabed is een jonge, dynamische onderneming met een ‘platte’ organisatiestructuur; weinig
hiërarchie, veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor het nemen van initiatieven. De
bedrijfscultuur kenmerkt zich door hard werken, veel plezier hebben en het aangaan van
uitdagingen.
Wat houden de werkzaamheden in:
Seabed is altijd op zoek naar enthousiaste stagiaires. Afhankelijk van je opleiding en ervaring wordt
je stage, uiteraard in overleg, ingevuld. Ook wanneer je al een specifieke stageopdracht hebt willen
we graag in gesprek met je. Er is ruimte voor stages op het gebied van elektronica, hydrografie,
landmeetkunde of administratie.
Wat vragen we verder van je:
• HBO of MBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding;
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• Je bent klantgericht;
• je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
• je kan goed samenwerken, neemt initiatief en bent leergierig;
Wat biedt Seabed jou?
Kom jij bij Seabed stage lopen, dan stap je binnen bij een dynamische, organisatie met een sterke
focus op klanttevredenheid, techniek en innovatie. We bieden je ruimte om je werk zelfstandig vorm
te geven en er is ruimte voor groei en ontplooiing. Als stagiair kun je bij ons rekenen op een
marktconforme stagevergoeding en waardevolle werkervaring. Verder werk je in een informeel
team met een prettige én pittige werksfeer.
Contact:
Meer weten over stage lopen bij Seabed?
Email naar sales@seabed.nl
Bezoek https://www.seabed.nl/ voor meer informatie over Seabed.

