
 

TECHNICAL & MARITIME SUPPLIES B.V. 
 

 

De functie omvat: 

• het zelfstandig begeleiden van projecten vanaf concept tot oplevering t.b.v. de 
bouw van installaties 

• beheersing van projecten op specificatie, budget, planning en kwaliteit 

• het aansturen van de project inkoop, uitbestedingen in binnen- en buitenland en 
contacten met toeleveranciers onderhouden 

• communicatie met ontwerpers, klant en klasse bureau 

• communiceren en informeren werkplaats coördinator 
 
Functie eisen: 

• je bent klantgericht en collegiaal 

• je hebt minimaal een HBO-werktuigbouwkundige achtergrond en  

• 5 jaar werkervaring in een gelijksoortige functie 

• je hebt een goed technisch inzicht 

• je bent resultaatgericht en stress bestendig 

• goede beheersing van de Engelse taal 
 
Wat TMS te bieden heeft: 

• een functie met afwisselende en specialistische projecten 

• werken in een team met ervaren engineers  

• een platte organisatie met zelfstandigheid en rapportage aan de directie  

• contacten met internationale klantenkring en leveranciers 

• een prettige informele werksfeer  

• een marktconform salaris in lijn met jouw kennis en ervaring 

•  

TMS Technical & Maritime Supplies B.V. 
is een 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 Supplies 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 Supplies B.V. zijn wij op zoek naar een: 

Projectleider 

- tijdelijk/vast 

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. Daarbij hebben wij ook de ambitie om ons bedrijf verder te 

professionaliseren met beheersing van onze processen en de kwaliteit van onze 

leveringen. 

De oplossingen die wij bedenken voor onze klanten worden gebouwd, opgeleverd en in 

bedrijf gesteld in eigen beheer. De engineering en assemblage vinden veelal plaats op 

onze eigen locatie in Werkendam, waarbij we samenwerken met eersteklas nationale en 

internationale toeleveranciers. Hiermee beheersen wij de levering van begin tot eind.  

In de afgelopen jaren hebben wij vele indrukwekkende referenties opgebouwd bij de 

toonaangevende aannemers in onze markten. Dat kan variëren van groot en complex tot 

eenvoudiger en snel. Onze klanten waarderen ons voor onze flexibiliteit, kosten 

efficiëntie,  betrouwbaarheid en het denken in oplossingen. Geen enkele oplossing is 

hetzelfde als het voorgaande. 

Voor aanstaande- en toekomstige projecten zijn wij op zoek naar een hands-on en ervaren 

Projectleider om de projecten en de verdere groei van TMS te helpen realiseren. 

 

Om De toekomst  

 

Op het vlak van QHSE hebben wij al een goed werkend systeem opgebouwd op basis 

waarvan wij verder kunnen ontwikkelen. TMS is ISO 9001 gecertificeerd. Met het oog op 

een aantal grotere projecten en specifieke klantvragen willen wij een versnelling 

aanbrengen in deze ontwikkeling.  

Daarom zoeken wij versterking op dit vlak van een QHSE specialist die ons verder kan 

helpen. Dit zou kunnen middels een dienstverband of via een ZZP opdracht. In de 

toekomst willen wij dit verder borgen en een continue verbetering realiseren. Daarom 

bestaat er ook de mogelijkheid tot een vaste betrekking.  


