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Yerseke Engine Services B.V., gevestigd aan de Kreeft 21 te Yerseke, is een 

dynamisch bedrijf dat zich bezig houdt met het uitvoeren van revisie, service en 

onderhoud aan Caterpillar en John Deere scheepsdieselmotoren en 

generatorsets. Wij bedienen klanten in de binnenvaart, visserij, offshore, 

zandwinning en zeevaart in binnen- en buitenland. Voor de financiële en 

projectadministratie wordt gebruikt gemaakt van het ERP pakket Navision. 

 

De binnenvaart en zeevaart staan voor de uitdaging om over te schakelen van het gebruik 

van fossiele brandstof naar minder milieu belastende brandstofvormen. Ons bedrijf is actief 

betrokken bij innovatieve projecten om tot deze transitie te komen.  

 

Voor een goede begeleiding van deze projecten zijn we op zoek naar een: 

 

PROJECTLEIDER brandstoftransitie (m/v) voor bepaalde tijd 

 

De  functie: 

In deze uitdagende functie bent u verantwoordelijk voor de projecten waarin wij deelnemen 

om te komen tot een verantwoorde keuze voor onze klanten in het kader van de 

brandstoftransitie. U legt rechtstreeks verantwoording af aan de directie. 

De verwachting is dat de looptijd van projecten m.b.t. brandstoftransitie ca. 2 – 2,5 jaar zal 

zijn, vandaar de bepaling voor bepaalde tijd.  

 

Als projectleider brandstoftransitie bent u verantwoordelijk voor:  

-Opvolging van projecten zowel technisch, qua rapportage alsmede administratief. Dit houdt 

o.m. in het bijwonen van vergaderingen met deelnemende partijen in een project inclusief 

rapportage, het verrichten van onderzoek en het initiëren van tests (voor zover nodig) 

inclusief organisatie, begeleiding bij de realisatie en nazorg 

-Mede verzorgen van de inkoop en bewaking van levertijden van materialen en onderdelen 

t.b.v. deze projecten 

-Mede verzorgen van de voorbereiding, begeleiding en bewaking van de voortgang van deze 

projecten 

-Opmaak en actueel houden van werktekeningen middels Autocad 

-Onderhouden van diverse interne en externe contacten. 

 

Gevraagd wordt:  

-MBO-4/HBO opleiding richting scheepsbouw of werktuigbouw 

-Affiniteit met of, bij voorkeur, kennis van (diesel) motoren 

-Relevante werkervaring 

-Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is vereist 
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-Nauwkeurige en georganiseerde manier van werken 

-Praktische kennis in het gebruik van MS Office toepassingen (voornamelijk Word en Excel) 

Autocad (Inventor is een pre) en een ERP pakket (bij ons is Navision in gebruik) 

 

Geboden wordt: 

-Een boeiende en zelfstandige functie binnen een dynamisch bedrijf 

-Een informele werksfeer 

-Een passende beloning gebaseerd op opleidingsniveau en ervaring 

 

 

Is uw interesse gewekt, stuur uw sollicitatie dan binnen 10 dagen per E-mail naar 

cf@yesbv.nl ter attentie van dhr. C. Fortuin of per post naar Kreeft 21, 4401 NZ Yerseke. 

Ook voor telefonische informatie kunt u bij hem terecht, tel.nr. 0113 576100 (dagelijks 

tussen 07.30 en 17.00 uur). 

 

Acquisitie n.a.v. deze personeelsadvertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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