
 
 

Wij willen een projectleider aan ons team toevoegen! 

Zit jou passie in de maritieme branche en wil je altijd dat stapje extra zetten?  

Dan gaan wij graag het gesprek met jou aan om samen jouw ambities waar te maken en een te gekke 

functie te creëren aan de hand van jouw talenten! 

 

In de functie van projectleider vervul je een centrale rol in het bedrijf. Je bent een bindende factor 

tussen klantvraag, de interne organisatie en de leveranciers. 
De persoon die wij zoeken om aan ons team toe te voegen is communicatief sterk, klantgericht en 

een echte teamplayer die in staat is om onze monteurs te begeleiden bij de projecten om deze tot 

een goed einde te brengen. Als projectleider ben je betrokken bij het voorbereiden van 

verkoopoffertes, het begeleiden van de operationele projecten, het mede verzorgen van de 

documentatie voor de projecten, onderhouden van interne en externe contacten en overige 

ondersteunende taken die tijdens het project naar voren komen.   

Wat verwachten we van jou : 

• Een afgeronde opleiding op MBO niveau 3 – 4. 

• Ervaring met Autocad en Inventor of bereid zijn om hiervoor cursussen te volgen. 

• Praktijk gerichte instelling en interesse in de maritieme sector. 

• Je hebt een analytisch vermogen, in de functie projectleider is het belangrijk dat je ook 

stappen vooruit kan denken en dat is voor jou geen probleem. 

 

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 het 
uitvoeren van revisie, service en onderhoud aan, en de installatie van 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?  

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. 

 

 

http://www.caterpillarmarineservice.com/

