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Wij hebben plaats voor (leerling) dieselmonteur die ons team komt versterken! 

 

Wordt je interesse gewekt bij onderstaande werkzaamheden? Dan zoeken we jou!  

• Uitvoeren van inspecties aan boord. 

• Preventief onderhoud aan de dieselmotoren of generatorsets. 

• Reparaties en revisies van dieselmotoren en generatorsets, zowel aan boord in binnen en 
buitenland, als in onze werkplaats. 

• Het analyseren van storingen aan motoren / generatorsets aan boord of in onze werkplaats. 

• Bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen betreft de emissie-eisen in de scheepsvaart. 
 
Wanneer je nog niet beschikt over de juiste kennis en kunde om aan de slag te gaan als dieselmonteur bij 

ons in de maritieme branche staan wij ook open om jou op te leiden tot dieselmonteur en kan je aan de 

slag als leerling. Een leerling dieselmonteur wordt praktisch on-the job opgeleid en volgt de vak theorie op 

BBL-basis.  

 

Wij bieden : 

• Een uitdagende baan met volop mogelijkheden tot ontplooiing. 

• Een aantrekkelijk salaris dat afhankelijk is van leeftijd en ervaring met doorgroeimogelijkheden. 

• Goede secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden 

• Een informele werksfeer in een hecht team. 
 

Waar kom je te werken?  
YES, de afkorting van Yerseke Engine Services, is een dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met installatie 
van en het uitvoeren van revisie, service en onderhoud aan Caterpillar en John Deere 
scheepsdieselmotoren en generatorsets. Dat is ook waar onze passie ligt. Onder meer door vergroening in 
onze sector komt de nadruk steeds meer op oplossingen te liggen die zonder elektro niet te realiseren zijn. 
Wij bedienen klanten in de binnenvaart, visserij, offshore en zeevaart in binnen- en buitenland.  
 

Onze slogan, whenever you need us wherever you are, benadrukt extra onze klantgerichtheid in de 
binnenvaart, visserij, zeevaart en offshore en typeert ons onderscheidend vermogen.  
 

Wil jij je aansluiten bij ons YES team als diesel monteur?  

Stuur je cv en motivatie naar ia@yesbv.nl t.a.v. Ilse Ars. Wil je meer informatie, bel 0113 576 100 en vraag 

naar haar. Tenslotte is er meer informatie over ons bedrijf terug te vinden op onze website. 

www.caterpillarmarineservice.com. 
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