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Medewerker Bedrijfsbureau Maritiem (fulltime) 
Zeg jij yes tegen werken bij YES? Wij waarderen je snelle service en praktijkgerichte aanpak 

bij YES (Yerseke Engine Services) enorm. Met een passie voor scheepsmotoren bestaat ons 

familiebedrijf inmiddels 30 jaar en zijn we altijd nog groeiende. Voor de functie van 

Medewerker Bedrijfsbureau zoeken wij een collega die past binnen onze informele sfeer 

waarbij kwaliteit leveren en snel schakelen voorop staan. Geen dag is bij ons hetzelfde. Ben 

jij klaar voor werken bij YES? 

 

Wat ga je doen 

Als Medewerker Bedrijfsbureau moet je van goeden huize komen. Je gaat aan de slag in de 

Maritieme branche. We leggen een verantwoordelijke taak bij je neer die je iedere dag met 

beide handen aangrijpt. Je bent verantwoordelijk voor het totale traject van voorbereidende 

werkzaamheden voor onze monteurs en het bedienen van klanten. De opdrachten brengen 

we samen tot een succes. Je spreekt klanten en communiceert in het Nederlands en/of 

Engels. Overuren maken is voor jou geen probleem, dat past in ons DNA. Het is dan ook 

belangrijk om hiervoor open te staan (uiteraard staat daar een mooie vergoeding 

tegenover). 

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. Werkzaamheden waar je je dagelijks mee bezig houdt als 

Medewerker Bedrijfsbureau: 

- Voorbereiden en het maken van offertes 

- Verzorgen van de inkoop en bewaking van levertijden van materialen en onderdelen 

t.b.v. projecten 

- Lopende projecten verzorgen door voorbereiding, begeleiding en bewaking hiervan 

- Documentatie verzorgen en volledigheidshalve beheren per project 

- Opmaken en actueel houden van werktekeningen middels Autocad (is aan te leren) 

- Aftersales met klanten 

- Je onderhoudt interne en externe contacten 

Hier ga je aan de slag 

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. Wij 

bedienen klanten in de binnenvaart, visserij, offshore en zeevaart in binnen- en buitenland.  

Op basis van een herschikking binnen de organisatie zijn we toe aan een Medewerker 

Bedrijfsbureau die nauwkeurig en georganiseerd werkt.  

Wij hebben een informele sfeer en hart voor de zaak. YES is een familiebedrijf en staat 

bekend om onze hands-on mentaliteit. Met inmiddels 50 werknemers op locatie Yerseke zijn 

we nog altijd groeiende.  
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Waar jij goed in bent 

Heb je ervaring in de sector, functie of ben je net afgestudeerd en klaar om dit vak met 

beide handen aan te grijpen? Dan ben je welkom bij ons! Je hebt een achtergrond in MBO-3 

of -4 niveau of HBO richting de scheepsbouw of werktuigbouw. Je bent erg praktijkgericht 

ingesteld en hebt affiniteit met (diesel)motoren.  

 

Wat we vragen van een Medewerker Bedrijfsbureau: 

- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 

- Flexibele instelling door snel in het werk te schakelen 

- Bereid om overuren te maken (overurentarief van toepassing) 

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

Wat we jou bieden 

We bieden een zelfstandige functie als Medewerker Bedrijfsbureau binnen een dynamisch 

familiebedrijf. De informele werksfeer draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking. 

Wat we bieden: 

- Goed passend salaris afhankelijk van ervaring en kennis 

- Een jaarcontract met uitzicht op vast 

- Goede onderlinge werksfeer 

- Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. opleidingen ten behoeve van kennisverbreding 

- Overurentarief 

- Pensioenregeling 

- Reiskostenvergoeding 

 

Wist je dat  

Veel jonge werknemers bij ons langere periode werkzaam zijn? Het biedt hen de 

mogelijkheid om vanuit hun veilige thuisbasis de stap te maken naar een eigen koopwoning. 

Daar zijn wij dan ook enorm trots op! Wil jij aan de slag als Medewerker Bedrijfsbureau? 

Stuur je cv naar cf@yesbv.nl  t.a.v. Christiaan Fortuin of bel voor meer informatie 0113 576 

100. Meer informatie over ons bedrijf is terug te vinden op onze website 

www.caterpillarmarineservice.com. 
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