
DIESEL SERVICE ENGINEER – GOLTENS ROTTERDAM B.V. 

Goltens Rotterdam B.V. is onderdeel van de wereldwijde Goltens Group. Goltens is een service 

organisatie die actief is in de scheepvaart, on- en offshore en petrochemie. Met een team 

gespecialiseerde vakmensen opereert Goltens ‘on site’ om alle voorkomende machinale bewerkingen 

met speciaal ontworpen gereedschap uit te voeren. Tevens verzorgen wij de service en het onderhoud 

van scheepsdieselmotoren. Op onze locatie in Spijkenisse beschikken wij over een grote werkplaats, 

hier worden onderdelen gereviseerd en speciale gereedschappen vervaardigd.  

Wij zoeken een Service Engineer die gespecialiseerd is in het werken met scheepsdieselmotoren, aan 

boord of op locatie ergens in de wereld. Lijkt jou dit wat? Bekijk de functie en reageer snel!  

_______________________________________________________ 

 

OVER DE FUNCTIE:  

Als Service Engineer voer je alle voorkomende onderhouds- en of reparatie werkzaamheden uit aan 

(onderdelen van) scheepsmotoren. Dit doe je aan boord van schepen en/of op locatie ergens in de 

wereld. Het komt ook voor dat je motorrevisiewerkzaamheden verricht in onze werkplaats. De Service 

Manager krijgt een opdracht van een klant binnen, kijkt welke Service Engineer op dat moment 

beschikbaar is en het kan zomaar zijn dat jij de volgende dag al in het vliegtuig zit naar een verre 

bestemming. 

JOUW TAKEN:  

· Het verrichten van preventief onderhoud volgens voorschriften van de leverancier. 

· Het analyseren van problemen in goede werking. 

· Het uitvoeren van reparaties. 

· Invullen van dagrapporten. 

· Het invullen van timesheets en deze, indien van toepassing, laten tekenen door (de  

· vertegenwoordiger van) de klant. 

· Afwijkingen tijdens het werk signaleren en hierover rapporteren aan de service manager. 

· Beheer materiaal en materieel. 

WAT WIJ VRAGEN:  

· LBO/MBO techniek, specialisatie diesel. 

· Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

· Kennis van MS Office is een pré. 

· Bereidheid tot het volgen van de benodigde (veiligheids-)cursussen. 

· Bereidheid tot reizen. 

WIJ BIEDEN: 

· Een uitdagende baan in snel groeiende organisatie.  

· Een marktconform salaris. 

· Informele werksfeer in een klein team. 

· Mogelijkheden voor een persoonlijke ontwikkeling. 

· Eigen inbreng/initiatief nemen wordt zeer gewaardeerd. 

 

Stuur je motivatiebrief en cv naar: angelique.wijnands@goltens.com  

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  
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