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Vacature Stuurman/ monteur 
 

Werken bij Marine Systems betekent werken binnen een mooi jong bedrijf. Wij bieden je alle 
mogelijkheden om je talenten te ontplooien en jezelf verder te ontwikkelen. 
 
Marine Systems B.V. is werkzaam in de maritieme sector en de industrie. Hierbij levert Marine 

Systems diensten als de engineering, het tekenwerk, assembleren, monteren, installeren en 

onderhouden van machines en installaties. Alsmede het onderhouden en repareren van machines en 

installaties door de service- en storingsdienst.  

 

Momenteel zijn wij op zoek een Stuurman / monteur  
 
Wat ga je doen?: 

• Op route met de service boot op (vooral) Zeeuwse binnenwateren of met je service bus;  

• Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan systemen op en aan het water;  

• Je communiceert met leidinggevenden en collega monteurs over de voortgang van 
werkzaamheden, problemen, vragen, etc; 

• Je levert een bijdrage aan een schone en veilige werkomgeving voor jou en je collega’s; 
 
We verwachten o.a. van jou dat je:  

• Een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, nauwkeurig en secuur werkt; 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit hebt; 

• Een service- en klantgerichte instelling hebt; 

• Goede communicatieve vaardigheden hebt; 

• Zelfstandig en in teamverband kan werken en een positieve instelling hebt; 
 
Scholing en ervaring: 

• In bezit van een vaarbewijs (KVB 1, 2 of groot); 

• In bezit van certificaat marifonie (minimaal basis); 

• In bezit van rijbewijs BE, of bereid deze te willen halen; 

• Aantoonbare relevante werkervaring op het water en in eerstelijns 
onderhoudswerkzaamheden; 

• In bezit van geldig VCA basis diploma, of bereid deze te willen halen; 
 

Bovenstaande geldt als richtlijn voor deze functie. Beschik jij over andere kwaliteiten en ervaring 
waardoor jij denkt dat jij diegene bent die we zoeken, ook dan gaan we graag met je in gesprek! 
 
Mail naar info@marine-systems.nl t.a.v. mevr. C. Traas of bel 0113-695552  
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