
 

  
Wij zijn op zoek naar: 

 

Allround monteur 

 

Je bent als monteur verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van reparaties, installaties en 

inbedrijfstellen van elektrotechnische en 

mechanische installaties in de maritieme sector op 

locatie in binnen- en buitenland 

 

Functie-eisen: 

- Je hebt diploma in MTS-elektrotechniek of 

gelijkwaardig en/of aantoonbare en relevante 

werkervaring in een (soort)gelijke functie 

- Je bent in bezit van kennis en ervaring op 

mechanisch en elektrotechnisch gebied 

(minimale kennis van elektronica verdient 

voorkeur) 

- Je bent in bezit van rijbewijs B(E) en eigen 

vervoer (bij voorkeur) 

- Je bent in bezit van een VCA-basis certificaat  

- Je beheerst de talen Nederlands en Engels in 

woord en geschrift en Duits in woord 

- Je hebt affiniteit met de maritieme sector 

- Pre: kennis van Waterjets 

 

Profiel: 

- Je bent flexibel ingesteld (geen 9 tot 5 

mentaliteit), kwaliteitsbewust en hebt een 

positieve uitstraling 

- Je bent oplossingsgericht, creatief en durft 

beslissingen te nemen 

- Je bent bereid tot het volgen van 

opleidingen/cursussen in de branche 

- Je kunt zowel zelfstandig en in teamverband 

werken  

- Je bent bereid weekenddiensten te draaien  

 

 

Wij bieden je een uitdagende en afwisselende functie 

binnen een dynamische organisatie.  

Het betreft een 38-urige werkweek conform CAO 

Metaal en Techniek. 

 

DCS is gevestigd in Zwijndrecht en wij bieden 24/7 

service op locatie in binnen- en buitenland alsmede in 

de werkplaats. 

 

DCS International B.V. is in de 

Benelux distributeur van Kobelt 

voor de levering en installatie van 

elektronische en mechanische 

motorbedieningen, 

schroefasremmen en 

stuurwerken. Daar is door 

overname van Keypower 

Equipment door Kobelt een hele 

range aan producten bijgekomen, 

te weten tunnelboegschroeven, 

stabilisatoren en get-home drives.  

DCS International B.V. is ook 

leverancier én producent van 

Orscheln trek- en duwkabels 

(Morse kabels) van uiterst hoge 

kwaliteit. Sinds 2012 is er een 

aparte divisie DCS Marine 

Waterjets B.V. opgericht; 

voortstuwing voor snelle schepen 

zoals werkschepen, loodsboten, 

fast ferries. Ook hier is het bedrijf 

distributeur voor de Benelux. 

 

 

 

Interesse in deze baan?  

Stuur of  email jouw motivatie + 

CV naar: 

DCS International B.V. 

Julianastraat 1, 3331 XG 

ZWIJNDRECHT 

Email: info@dcsint.nl 

  

Voor nadere informatie kan je 

contact opnemen met Patrick 

Hoekstra of Marlous van der 

Giessen tel. nr  078-6192003. 
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