Start als fulltime junior servicemonteur in Enspijk
Zoek jij een baan als servicemonteur in een jong team? Dan is dit de vacature voor jou! Heb je een
technische achtergrond maar ben je nog niet thuis in de wereld van perslucht? Geen probleem alles
kun je hier leren.

Functieomschrijving
Van Hemert Persluchttechniek is op zoek naar een servicemonteur om het team van 3 monteurs te
versterken. Tijdens je werk ben je bezig met het onderhouden van persluchtinstallaties. Je komt vaak
bij meerdere klanten per dag en af en toe werk je een dag/middag in de werkplaats aan
compressoren. Onze klanten zitten voornamelijk verspreid in de regio midden Nederland, ga er dus
van uit dat je veel onderweg bent.

Hoe ziet je dag eruit?
Jouw werkdag begint om 07:00 uur na een korte instructie vanuit het kantoor, laad jij de bus en ga je
op pad richting de klant. Je bespreekt samen met de klant de situatie en begint aan het onderhoud
van de persluchtinstallatie. Na klaar te zijn met je werkzaamheden test je de installatie op eventuele
gebreken waarna je afscheid neemt van de klant en doorgaat naar je volgende adres. Ben je klaar bij
je klanten dan vertrek je weer richting de zaak. Eenmaal aangekomen bij de zaak ruim je de bus uit
en rond 17:00 zit jouw dag erop.
Op dinsdag wordt er vaak overgewerkt tot 21:00 en krijg je een maaltijd vanuit het bedrijf. Ook wordt
er van je verwacht dat je minimaal 1 zaterdag in de maand beschikbaar bent. Het eerste jaar zul je
veel moeten leren over dit vakgebied, we zoeken iemand die erg leergierig is.

Wat wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris;
Werken binnen en jong en ambitieus team;
De mogelijkheid tot het volgen van cursussen;
Fulltimebaan met uitzicht op vast dienstverband;
Reisuren naar klanten worden volledig vergoed;
Een goede pensioenregeling;
Een leuke vrijdagmiddagborrel.

Wat wij vragen
•
•
•
•

Je bent in het bezit van rijbewijs B;
Je bent iemand die nauwkeurig werkt en verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
Je hebt afgerond of volgt minimaal een technische (BBL) opleiding (MBO Niv 3);
Je bent klantvriendelijk en respectvol richting klanten.

Solliciteren
Word jij onze nieuwe collega? Stel je aan ons voor door NU te solliciteren! Neem contact op met
Daniël van Hemert: bel 06-25047291 of mail jouw CV en motivatiebrief
naar daniel@vanhemertperslucht.nl

