
 

 WWW.YESBV.NL 
Op al onze transacties zijn onze handelsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 

22031632 

 

Yerseke Engine Services BV (YES BV), een organisatie met 50 medewerkers, 

houdt zich bezig met het uitvoeren van revisie, service en onderhoud aan 

Caterpillar scheepsdieselmotoren. Wij zijn actief bij klanten in de maritieme sector 

in binnen- en buitenland. De thuisbasis van YES BV is gevestigd in Yerseke. 
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een 

  
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) 

(full time, 38 uur per week) 

  

Functie omschrijving : 

- olieanalyses laten uitvoeren, administratief verwerken van de uitslagen en verzorgen 

eindfacturatie 

- administratief beheren van overzichten retour leveringen onderdelen 

- dossiers garantieprojecten: administratief beheren en verzorgen eindfacturatie 

- dossiers nieuwbouwprojecten: deel leveringsomvang administratief verwerken 

- back-up voor het verwerken en bijhouden van de urenregistratie t.b.v. salaris en 

verlofadministratie 

- logistieke activiteiten zoals het organiseren van kleine transporten 

- aanname telefoon (in samenwerking met collega's) 

- overige bijkomende administratieve taken 

  

Functie eisen : 

- MBO niveau 4 werk en denkniveau, richting administratie of gelijkwaardig 

- goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel schriftelijk als mondeling 

- goede beheersing van Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

- kunnen werken met een ERP-systeem (Navision) 

- enkele jaren relevante werkervaring in of affiniteit met projectmatig georganiseerde 

bedrijfsomgeving 

- nauwkeurig, gestructureerd, zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken 

- goede communicatieve vaardigheden 

- representatief 

 

Wij bieden u : 

- een zelfstandige en dynamische functie met vele verschillende aspecten binnen een 

internationaal opererende, dynamische organisatie 

- een team met enthousiasme voor het vak in een informele werksfeer 

- uitdagende functie met ontwikkelingsmogelijkheden 

- passende arbeidsvoorwaarden (CAO kleinmetaal) 

 

Sollicitatieprocedure : 
Ben je geïnteresseerd geraakt in deze functie? Sollicitaties kunnen per E-mail verzonden worden 

aan Christiaan Fortuin, personeelsfunctionaris, E-mail cf@yesbv.nl. Voor eventuele vragen kun je 

ook bij hem terecht dagelijks tussen 07.30 en 17.00 uur, tel 0113 576100. Wil je een indruk 

krijgen van ons bedrijf, bezoek dan onze website www.yesbv.nl. 

 

Yerseke Engine Services BV 

Kreeft 21, 4401 BN  Yerseke 

Tel. 0113 576 100 


