
  
 

BREKO Shipbuilding & Repair / PSI PIPING for Shipping & Industry 
 
Ter uitbreiding van ons reparatieteam zijn wij op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van: 

 

Dieselmonteur 
Voor informatie m.b.t. onze bedrijven verwijzen we naar onze website: 

http://www.breko.com/ 
 

De organisatie 
De BREKO/PSI group kent werkmaatschappijen die ressorteren onder R. Breijer Beheer BV. en zijn gevestigd te 
Papendrecht met bovendien een productievestiging in Servië. Binnen de gehele onderneming zijn ca 80 
collega’s werkzaam in vaste dienst (waarvan 13 in Servië).  De dieselmonteur valt onder en wordt aangestuurd 
door de projectleider van Breko Reparatie BV. 

 
Doel van de functie en taken: 
Zorgdragen voor mechanische continuïteit van de schepen van onze klanten.  

 
Je taken bestaan onder andere uit: 

• Het zelfstandig werken aan mechanische scheepscomponenten binnen de gestelde opdrachten. 

• Zelfstandig oplossen van storingen, defecten en andere problemen. 

• Adviseren van klanten aangaande gebruik en onderhoud van de motoren en andere componenten. 

• Het voorbereiden van het werk; verzamelen van de juiste informatie, speciale gereedschappen, 
onderdelen en materialen. 

• Periodieke uitvoeren van onderhoudsbeurten en verrichten van revisiewerkzaamheden aan zowel 
motoren en andere componenten als stuurwerken, hydraulische systemen, keerkoppelingen, 
ladingpompen, elektrische installaties. 

• Verhelpen van storingen aan alle type motoren, zowel mechanisch, hydraulisch als elektronisch 
geregelde motoren. 

• Rapporteren van de uitgevoerde werkzaamheden, zowel mondeling als schriftelijk aan de direct 
leidinggevende en aan de klant op locatie. 

• Verzamelen van klantinformatie ten behoeve van de eigen organisatie. 

• Er wordt gewerkt in de eigen werkplaats op de werf in Papendrecht, maar ook op locatie 
(voornamelijk Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, incidenteel daarbuiten). 

 
De functie-eisen: 

• Je hebt bij voorkeur een opleiding dieselmonteur op MBO 2 of 3 niveau genoten, of hebt deze kennis 
verkregen door relevante werkervaring. 

• Je bent fulltime beschikbaar en hebt de bereidheid over te werken, indien nodig. 

• Je hebt een flexibele opstelling ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden, werktijden en 
werklocaties. Daarnaast ben je prima in staat om zelfstandig maar ook in teamverband te kunnen 
werken. Je bent bereid om in de praktijk bij te leren.  

• Je bent in bezit van een rijbewijs B en een geldig VCA is een pré. 

 
Wat we te bieden hebben: 

• Een prima salaris. 

• Een uitdagende werkplek met vrijheid en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

• Bij goed functioneren het vooruitzicht op een vaste aanstelling en een langdurig dienstverband. 

 
Sollicitaties kunnen gericht worden aan:  
Melanie Malee (HR) via mmalee@breko.com 

http://www.breko.com/
mailto:mmalee@breko.com

