
 

TECHNICAL & MARITIME SERVICES B.V. 
 

 

De functie omvat: 

• het vertalen van klantvragen naar offertes  

• opstellen van begrotingen, kosten calculaties en technische voorstellen 

• meewerken in contract afhandelingen 

• meedenken in technische oplossingen 

• het onderhouden van contacten met toeleveranciers 

• meebouwen aan de organisatie en efficiency van TMS 

• acquisitie samen met het directieteam 
 
Functie eisen: 

• engineer HBO of TU WTB 

• minimaal 5 jaar relevante ervaring 

• creativiteit 

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

• een uitdagende functie met afwisselende en specialistische projecten op het 
gebied van de zware werktuigbouwkunde 

• een prettige en informele werksfeer  

• contacten met internationale klantenkring en leveranciers 

• een energiek team met ervaren en hoog opgeleide technici als je directe collega’s  

• eigen werkplaatsen waar je projecten kunt zien en volgen 

• een prettige werklocatie 

• 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: 

Technisch Commercieel 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. Hiervoor zoeken wij een Technisch Commercieel Engineer voor het 

vertalen van klantvragen naar oplossingen en projectvoorstellen. In deze functie ben je 

de spin in het web tussen de klantvraag, onze conceptengineering en onze 

toeleveranciers en vertaal je dit in commerciële offertes aan de klant. In geval van 

potentiele opdracht begeleid je de commerciële- en contractuele afhandeling.  

Je werkveld ligt aan het begin van het order proces waarbij we projecten in de markt 

actief volgen en ons bedrijf daar naar positioneren. Als Technisch Commercieel Engineer 

ben je mede het gezicht van TMS naar de markt en deze zal je actief onderhouden bij 

klanten en toeleveranciers over de gehele wereld. Je hebt inzicht in- en invloed op de 

technische inhoud van onze voorstellen met werktuigbouwkundige componenten, 

hydraulische- en elektrische systemen en besturingen.  

Verder ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het calculatieproces door 

terugkoppelingen van klanten en toeleveranciers en door project nacalculaties te 

vertalen in verbetervoorstellen. De functie is dynamisch door de combinatie van 

inhoudelijke techniek, reële tenders, de relatie met externe partijen en de 

marktontwikkeling. Daarnaast denk- en werk je mee aan de ontwikkeling van TMS als 

bedrijf samen met het Directie Team 


