
 

TECHNICAL & MARITIME SERVICES B.V. 
 

 

De functie omvat: 

• het meewerken in de werkplaats voor alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden 

• assembleren van nieuwe projecten en overhalen van bestaande equipment 

• montage van werktuigbouwkundige- hydraulische en elektrische systemen 

• gereed maken van equipment voor projecten wereldwijd en in bedrijf stellen van 
equipment op locatie 

• uitvoeren van klussen in samenwerking met onze klanten op hun projecten 

• service werkzaamheden bij onze klanten op locatie 
 
Functie eisen: 

• Technische opleiding MBO of HBO 

• 0-5 jaar werk ervaring 

• een praktische instelling en klantgerichtheid 
 
Wat TMS te bieden heeft: 

• een uitdagende baan met afwisselende projecten op het gebied van de zware 
werktuigbouwkunde 

• een prettige en informele werksfeer  

• contacten met internationale klanten en leveranciers 

• ervaren collega’s met de wil om samen te werken en te leren 

• een prettige werklocatie met eigen werkplaats en engineering 

• een marktconform salaris in lijn met jouw kennis en ervaring 

TMS Technical & Maritime Services B.V. 
is een no-nonsense ontwikkelaar en 
leverancier van technisch equipment zoals: 
 

• Installatie tools voor offshore wind en 
olie & gas industrie 

• Scheepskranen en 
werktuigbouwkundige systemen voor 
de zeescheepvaart 

• Equipment voor bagger industrie 

• Funderingsmachines of toebehoren 
voor  boor- en hei machines  

 

Voor meer informatie of het sturen van je CV:  
 
TMS Technical & Maritime Services B.V. 
Marjon van Bennekom 
 
Biesboschhaven Noord 18 
4251 NL Werkendam 
T   0183 - 504898 
E   mbe@tms.nl 
W tms.nl 

 

Voor TMS Technical & Maritime Services B.V. zijn wij op zoek naar een: 

Service Engineer 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 

prijs gesteld 

TMS ontwikkelt zich op diverse markten in de civiele- en maritieme sector en in het 

bijzonder in de offshore wind industrie, waar een mooie toekomst ligt in Europa en de 

rest van de wereld. Onze projecten omvatten het bedenken en uitvoeren van het 

ontwerp tot het bouwen, in bedrijf stellen en onderhouden van installatie equipment.  

Voor uitbreiding van ons team zoeken wij een (aankomend-) Service Engineer. In deze 

functie ben je actief in de productie en assemblage van de projecten en gereed maken 

voor de klant. Daarnaast ga je mee op het werk in het veld. Dat kan zijn op land of 

offshore op het  installatie schip. Onze projecten zijn verspreid over de gehele wereld. 

Het werken binnen het team van TMS kenmerkt zich door de directe communicatie en 

met korte lijnen om gezamenlijk de projecten voor elkaar te boksen. Hierin maakt het 

minder uit hoeveel ervaring je hebt, maar des te meer hoe je mee wil doen in het team 

en hierin wil leren.  

Je werkveld wisselt van het moederbedrijf in Werkendam tot projecten over de gehele 

wereld. De trainingen en certificaten die nodig zijn voor het werken op zee worden door 

TMS vergoed en bijgehouden. Deze functie geeft een unieke kans om ervaring op te doen 

in techniek, teamwerk en bij de projecten van onze klanten. Ook daar ben je een 

ambassadeur voor TMS. 


