MONTEUR

Voor onze organisatie zoeken wij een ervaren
monteur , die gaat voor ‘in één keer goed!’
Profiel
- Je voert installatie-, service- en/of
onderhoudswerkzaamheden uit aan ventilatie- en
koelinstallaties, en/of sorteer-, was en
transporteerinstallaties, volgens de voorschriften;
- Je signaleert knelpunten en of eventuele storingskansen en draagt voorstellen tot verbetering aan;
- Je zorgt voor een optimale dienstverlening aan onze
klanten in binnen- en buitenland. Tevens kun je als
supervisor worden aangewezen om in projectvorm
werkzaamheden te begeleiden;
- Je werkt samen met onze lokale service &
onderhoudsmonteurs (de 1ste lijn). Je wordt
gefaciliteerd vanuit het hoofdkantoor in Emmeloord of
vanuit onze vestiging in Steenbergen;
- Je bent verantwoordelijk voor een goede afstemming
met de afdeling Service, Onderhoud en Installatie in
Emmeloord;
- Je zorgt voor volledige en correcte rapportages en
administratie;
- Je bent flexibel ingesteld;

- Je bent commercieel en communicatief goed
onderlegd. Je kunt je redden in het Engels en Duits
(Frans is een pre);
- Je hebt affiniteit met de agrarische sector.
Functie-eisen
- Minimaal een afgeronde MBO opleiding (bij voorkeur
niv. 4) in een technische richting (bv. mechatronica,
elektrotechniek, installatietechniek of WTB;
- Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie als 1e
monteur;
- Goede communicatieve vaardigheden, flexibel,
klantgericht en kwaliteitsgericht;
- Bereid zijn om internationaal te reizen;
- Je hebt een pre indien je in bezit bent van een van
onderstaande zaken: NK3/NH3, F-gassen, KT
certificering, diploma’s industriële automatisering,
elektrisch schakelen, storing zoeken of
besturingstechniek;
- In bezit van een geldig VCA VOL (of bereid deze te
halen.

MONTEUR

Ons aanbod
- Een prachtige en uitdagende positie binnen een
technische omgeving van productontwikkeling tot
levering van machines aan de klant;
- Inspirerende internationale werkomgeving;
- Een gezonde organisatie met doorgroeimogelijkheden;
- Een trotse en nuchtere cultuur en enthousiaste en
betrokken collega’s;
- Een goed marktconform salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Vragen?
Wil je meer weten over deze functie, dan kun je contact
opnemen met Siebold Zijlstra, manager S&O&I, 06 - 21
82 09 09.
Interesse?
Herken je jezelf in dit profiel, stuur dan je gegevens of
CV en bondige motivatie naar
werken@tolsmagrisnich.com t.a.v. Astrid Dieleman.

