
 
Service Monteur buitendienst 

Heb jij passie voor sleutelen en hou je van reizen?  
Dan is deze vacature iets voor jou! 

Wat ga je doen? 
Als service monteur buitendienst is geen dag hetzelfde. Zo ben je in het werk aan onze werkplaats en 
zo ben je onderweg naar Schiphol of in de auto naar een haven. Continue kom je nieuwe uitdagingen 
tegen. Je bent dus heel flexibel en kan snel schakelen.  
Als service monteur heb je ervaring met het reviseren en in bedrijf stellen van de dieselmotoren. De 
werkzaamheden worden veelal op locatie uitgevoerd. Dat houdt in aan boord van varende schepen als 
op schepen in de haven (binnen- en buitenland) werkzaam bent. Je voert o.a. de volgende taken uit:  
• Het zelfstandig analyseren, opsporen en oplossen van storingen op zowel elektrotechnische als 

mechanische storingen 
• Het reviseren, onderhouden en repareren van dieselmotoren aan boord van schepen als ook in de 

werkplaats of voor de industrie 
• Het uitvoeren van tussentijdse- en eindmetingen en opstellen van de benodigde rapporten 
• Je treedt op als contactpersoon tussen de klant (rederij of kapitein-eigenaar) en Engine2Repair 
• Je voert de werkzaamheden volgens de geldende veiligheidsregels uit en voert altijd een LMRA uit 

Wij zijn wij?  
Engine2Repair richt zich als full service bedrijf op het reviseren, repareren en onderhouden van 
scheepsmotoren wereldwijd. Wij werken voor zowel rederijen als kapitein-eigenaren. Met een vaste 
groep van servicemonteurs wordt dagelijks hard gewerkt aan het vakkundig bedienen en ondersteunen 
van de klant door een optimale oplossing voor elk probleem te bieden en waarbij nooit de kwaliteit en 
veiligheid uit het oog worden verloren. Dit voorkomt dat schepen onnodig lang in een haven moeten 
blijven liggen. Samen met onze zusterbedrijven Motorenrevisie Eemsdelta en Ship2Supply bieden wij 
een totaalpakket aan van diensten en scheepsbenodigdheden voor alle soorten rederijen, de 
particuliere scheepvaart en scheepswerven.  
Functie kenmerken 
• Je beschikt over MBO werk-en denkniveau, bij voorkeur met een MBO 3/4 diploma AOT, 

dieseltechniek, motorvoertuigentechniek of werktuigbouwkunde; 
• Sterke affiniteit en kennis van (diesel)motoren; 
• VCA-VOL , BHV is een pré 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Belangrijke eigenschappen: flexibel, stressbestendig, reisbereidheid, zelfstandig 
Wat wij bieden  
• Een fulltimebaan (40 uur per week) 
• Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de metaalbewerkingsbedrijf cao (klein metaal) cao – o.a. 25 

vakantiedagen, 8% vakantietoeslag, 13 adv-dagen, overuren, buitenlandvergoeding; 
• Bedrijfsauto, mobiele telefoon; 

Solliciteren?  
Spreekt dit profiel je aan? Solliciteer dan zo spoedig mogelijk door middel van je CV en een korte 
motivatie te mailen naar hr@engine2repair.nl ter attentie van Jacob van der Kooi, Bedrijfsleider. Heb je 
vragen, neem dan contact op. Wij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0596-225511 
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