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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 

“all over the world”. Wij bedienen klanten in de binnenvaart, visserij, offshore, 

zandwinning en zeevaart.  

 

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar: 

 

DIESELMONTEURS en LEERLING DIESELMONTEURS (FULL TIME) 

 

Functie inhoud : 

 Revisie van motoren, generatorsets en onderdelen daarvan, zowel aan boord als in 
onze werkplaats (indien als leerling i.s.m. ervaren collega) 

 Het verhelpen van storingen aan motoren / generatorsets aan boord of in onze 
werkplaats (indien als leerling i.s.m. ervaren collega) 

 Het uitvoeren van service en onderhoud aan motoren / generatorsets aan boord 
(indien als leerling i.s.m. ervaren collega) 

 

Een leerling dieselmonteur wordt praktisch on-the job opgeleid en volgt de vaktheorie op 

BBL-basis via een ROC. 

 

Functie eisen : 

 Minimaal afgeronde MBO-opleiding richting techniek of gelijkwaardig  
 Relevante ervaring met dieselmotoren, bij voorkeur Caterpillar  
 Kennis van of interesse in elektronica is een pré  
 Nauwkeurig en netjes kunnen werken  
 Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift  
 Bereidheid om periodes van huis te zijn i.v.m. werken op locatie in het buitenland  

 Praktisch computergebruik  
 Beheersing van MS Office toepassingen (Word en Excel)  
 Veiligheidsdiploma B-VCA is een pré  
 Rijbewijs B (E is een pré) 
 Flexibele instelling 

 

Wij bieden : 

 Een uitdagende baan met volop mogelijkheden tot ontplooiing 

 Bij aanvang een salaris dat afhankelijk is van leeftijd en ervaring, met de 
mogelijkheid daar in door te groeien 

 Een informele werksfeer in een hecht team 
 De mogelijkheid om uit te groeien tot technisch specialist in het vakgebied 

dieseltechniek 
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Interesse? Mail dan je sollicitatie met C.V. naar cf@yesbv.nl    

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Christiaan Fortuin, tel. 

0113 576 100. 

 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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