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Reference:

Harbour & Ocean going Tugs
Europe
Ad hoc
RE-21-000708

ApplyHOOFDWERKTUIGKUNDIGE TOWAGE

IS WERKEN BIJ DIT BEDRIJF IETS VOOR JOU?

Wil je werken voor bekende spelers in de maritieme sector op het gebied van
(haven)sleepdiensten? Voor diverse operaties zijn wij op zoek naar ervaren
Hoofdwerktuigkundigen. Onze klanten beschikken over een moderne vloot van
sleepboten en opereren zowel binnen als buiten Europa. Ben jij die
Hoofdwerktuigkundige Towage? Meld je aan!

PAST DEZE JOB GOED BIJ JOU?

Als Hoofdwerktuigkundige van een sleepboot werk je zelfstandig in de
machinekamer en steek je de handen uit de mouwen, zowel aan dek als in de
machinekamer. Jij zorgt voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud en reparaties aan
alle technische (elektrische, hydraulische en mechanische) installaties aan boord van
het schip. Met jouw technische kennis ben je in staat fouten in de technische
systemen aan boord te onderzoeken en rapporteer je alles aan de Superintendent.

IS DIT JOUW PROFIEL?

Minimaal Nederlands Vaarbevoegdheidsbewijs (<3000 kW)
Je bent in het bezit van geldige STCW certificaten, medische keuring en een
geldig monsterboekje
Ervaring op sleepboten is een pre
Je vindt het leuk om in een klein team te werken
Sterke communicatieve vaardigheden

ARBEIDSVOORWAARDEN

Vaar- en verlofschema op ad hoc basis en dus volledig zelf in te plannen maar
ook zijn vaste rotaties mogelijk
Werken dichtbij huis!
Uitstekende arbeidsvoorwaarden waarbij een vast dienstverband tot de
mogelijkheden behoort

CONTACT

Ben je geïnteresseerd in de vacature Hoofdwerktuigkundige Towage of heb je
vragen? Neem dan contact op met Jeremy Stork op het telefoonnummer +31 10 428
42 54.

KOM BIJ ONS WERKEN; WE MAKE IT PERSONAL!

Wij zijn TOS. Familiebedrijf. Hecht en echt. Onze business is a people business. We
selecteren, detacheren, verlonen en leiden de beste mensen op voor onze klanten in
de maritieme, onshore, offshore & windenergiesector. Op onze kenmerkende
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IS DEZE BAAN VOOR JOU GEMAAKT?
BEL OF E-MAIL SNEL!

MARITIME JOBS

STUURMAN
TOWAGE

SECOND
ENGINEER
TOWAGE

Demi van Tongeren
Consultant Maritime & Towage
P +31 10 428 42 65
E d.van.tongeren@tos.nl

!

Jobs Markets Services Meet Us Crewing Ship Delivery

My TOSNews

ContactLegal

https://www.tos.nl/job-application/?functie=Hoofdwerktuigkundige%20Towage&jobid=43703&step=1&jobref=RE-21-000708
https://www.tos.nl/vacancy/stuurman-towage/
https://www.tos.nl/vacancy/stuurman-towage/
https://www.tos.nl/vacancy/second-engineer-towage/
https://www.tos.nl/vacancy/second-engineer-towage/
tel:+31104284265
mailto:d.van.tongeren@tos.nl
https://www.linkedin.com/in/demi-van-tongeren/
https://www.tos.nl/
https://www.tos.nl/vacancies-overview/
https://www.tos.nl/markets/
https://www.tos.nl/services/
https://www.tos.nl/meet-tos/
https://www.tos.nl/crewing/
https://www.tos.nl/ship-delivery/
https://www.tos.nl/tosnews/
https://www.tos.nl/contact-tos/
https://www.tos.nl/legal/
https://www.linkedin.com/company/tos-transport-and-offshore-services/
https://www.facebook.com/peopleandshipdelivery/


03-05-2021 20:05Hoofdwerktuigkundige Towage | TOS - People & Ship Delivery

Pagina 2 van 2https://www.tos.nl/vacancy/hoofdwerktuigkundige-towage/

ApplyFiled Under: Harbour & Ocean going Tugs

TOS Head Office

Waalhaven O.Z. 77, building 4
Havennummer 2203a
3087 BM Rotterdam

P       +31 10 436 62 93
24/7 +31 6 5574 85 09
E        info@tos.nl

Show all locations »

SITEMAP

Crewing
Ship Delivery
Sea2Shore & Staffing
Port & Logistics
Work2Learn
Services
Health Safety & Sustainability
Cookie Policy
Complaints
Privacy Statement (English)
Privacy Statement (Dutch)

PDF DOWNLOADS

COVID-19 Guidelines TOS
Malaria Guidelines
Alcohol & Drugs Policy TOS
Vaccinations letter Nigeria
Health & Safety Handbook
Statement tax on wages
Statement tax liability home country
Worksheet

! " # $ %

&

FOLLOW US

persoonlijke en professionele manier. Wij bouwen aan duurzame relaties met onze
medewerkers: www.tos.nl

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
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