Wij zijn op zoek naar: LEERLING MONTEUR

( 40 uur )

Die met passie het vak wilt leren.
en

SERVICE MONTEUR ( 40 uur )
Die met passie zijn vakmanschap uitvoert.

Functieomschrijving:
Als servicemonteur verricht je onderhoudswerkzaamheden aan trucks in de werkplaats en op locatie.
Tevens spoor je storingen op en verhelp je deze. Je reviseert occasions en je zorgt ervoor dat de
machine aangepast worden aan de wensen van de klant. Je voert taxaties uit en herstelt schades. Het
is voor jou een uitdaging om de machines zo optimaal mogelijk productief te houden en de
onderhoudskosten op een aanvaardbaar niveau te houden. Daarnaast vind je het belangrijk om
kwalitatief goede machines af te leveren volgens de afgesproken levertijd.
Jouw profiel:
Wij zoeken een kandidaat met een groot gevoel voor dienstverlening die uiteraard de techniek “in de
vingers” heeft. Je technische kennis heb je verkregen door bijvoorbeeld de opleiding MBO
Autotechniek, MTS-Werktuigbouwkunde of MTS-Electrotechniek. Werkervaring als
onderhoudsmonteur is een pré.
De ideale kandidaat beschikt verder over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende praktische en theoretische ervaring
(bijvoorbeeld autotechniek of landbouwmechanisatie)
Service gerichte instelling
Grote mate van zelfstandigheid
Brede technische interesse en inzicht
No nonsens mentaliteit
Geen 8-5 mentaliteit.
In bezit van rijbewijs B(E)
Woonachtig in een straal van ca. 40 km om Hoogeveen
Ervaring als heftruckmonteur is een absolute pré
Bereidheid tot het volgen van cursussen en productgerichte trainingen

Voor al onze nieuwe collega’s geldt dat ze het leuk moeten vinden om in een kleine organisatie te
werken en ook de daarbij komende verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.
Wij bieden aantrekkelijke functies in een groeiend bedrijf met een goed salaris en secondaire
arbeidsvoorwaarden. Gaat u de uitdaging aan en wilt u deel uitmaken van ons enthousiaste team,
richt dan binnen 14 dagen uw sollicitatie en uitgebreide C.V. aan:
Vorktrucks Holland B.V.
T.a.v. de heer H.W. Janse.
Plesmanstraat 35
7903 BG Hoogeveen
Telefoon 0528 – 271919
Email: (h.janse@vorktrucks.nl)

