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Sector:
Location:
Period:
Reference:
Contract:

Harbour & Ocean going Tugs
Europe
ad hoc
RE-21-000010
Long term project

ApplyMATROZEN 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 haven, offshore en terminal operaties zijn wij op
zoek naar Matrozen Towage die ervaring hebben op sleepboten. Onze klanten
beschikken over een moderne vloot van sleepboten en opereren zowel binnen als
buiten Europa.

PAST DEZE JOB GOED BIJ JOU?

Als Matroos op een havensleepboot vorm je met de kapitein en de
hoofdwerktuigkundige het team. Met elkaar zorg je ervoor dat iedereen tijdens de
sleepreis op een veilige en verantwoordelijke manier de werkzaamheden kan
verrichten. Tijdens een operatie ben jij verantwoordelijk voor het aan- en afmeren en
bewaak je de veiligheid aan dek. Daarnaast draag je bij aan het onderhoud van het
schip en zorg je met elkaar dat er een goede maaltijd op tafel staat na een dag hard
werken.

IS DIT JOUW PROFIEL?

Minimaal een vaarbevoegdheid rating met STCW II/4
Je bent in het bezit van geldige STCW certificaten, medische keuring en een
geldig monsterboekje
Ervaring op sleepboten is een pre
Je kunt een goede maaltijd op tafel zetten
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.
Vaste rotaties zijn ook mogelijk.
Doorgroeimogelijkheden tot Stuurman en Kapitein
Werken dichtbij huis: Nederlandse/Belgische havens
Uitstekende arbeidsvoorwaarden waarbij een vast dienstverband tot de
mogelijkheden behoort

CONTACT

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

KOM BIJ ONS WERKEN; WE MAKE IT PERSONAL!
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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
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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 »
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Crewing
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Work2Learn
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Cookie Policy
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Privacy Statement (English)
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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
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FOLLOW US

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
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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