Vacature (Aankomend) Monteur Machines en Wagenpark GWW
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Amsterdam
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Nummer: 1420916

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Een middelgrote civiele aannemer. Deze aannemer is actief op het gebied van infra, saneren, slopen, waterbouw en
natuurbouw in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Een professionele en uitdagende werkomgeving
combineren met een plezierige werkomgeving zijn belangrijke uitgangswaarden binnen deze organisatie. Werken bij
dit bedrijf, is ook werken aan jouw toekomst binnen een gezond en gerenommeerd bedrijf. Mensen die hier werken
hebben passie voor het civiele vak, dit delen zij dagelijks met elkaar door samen op mooie gevarieerde en
prestigieuze projecten te werken. Zie jij dit als een mooie kans, reageer dan direct!
Functieomschrijving
Eminent is voor een relatie op zoek naar een (aankomend) allround-monteur GWW voor onderhoud en reparaties van
machines en rollend materieel. Ben jij de collega die wij zoeken?
De monteur die we zoeken is actief in de werkplaats en indien noodzakelijk op de werken buiten, hiervoor staat een
volledige ingerichte servicebus tot je beschikking. Je bent voornamelijk bezig met onderhoud en reparatie van eigen
materieel. In de professionele werkplaats kun je zelfstandig je werkzaamheden verrichten.
Dit varieert van onderhoudswerkzaamheden tot ook complexere reparaties aan het eigen materieel.
Tevens behoort ook het keuren van ons (hand-)gereedschap tot de werkzaamheden.
Als (aankomend) monteur ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de eigen Technische Dienst die het
voertuigenpark in optimale conditie houdt. Het voertuigenpark varieert van mobiele/rupskranen, trekkers,
vrachtwagens, opleggers en bestelwagens tot aan heftrucks en ander klein materieel. Je zorgt voor (preventief)
onderhoud, je verhelpt storingen, verricht reparaties en brengt waar nodig veranderingen aan. Je werkt vooral in de
werkplaats, maar soms ga je ook naar de werklocaties van collega’s om daar storingen te verhelpen en reparaties uit
te voeren.
Wij kijken uit naar een kandidaat die 2-3 jaar werkervariong heeft of iemand die bijvoorbeeld momenteel een BBL
monteurs opleiding volgt en graag werken en leren wil combineren. Iemand die een leuke werkgever zoekt waarbij je
de fijne kneepjes van het vak kunt leren van je collega's die dit werk inmiddels een aantal jaren doen.
Ben jij de techneut die ik zoek, neem dan contact met mij op.
Functie-eisen
Wij zoeken een enthousiaste, daadkrachtige monteur met relevante werkervaring met een afgeronde MBO opleiding
(niveau 3 of 4 monteur mobiele werktuigen, Werktuigbouwkunde, motorvoertuigentechniek, of vergelijkbaar). Of
iemand die momenteel deze opleiding volgt en graag werken en leren wil combineren in een BBL vorm.
Ben je een (aankomend) monteur met een dienstverlenende instelling, en heb je daarnaast:
Affiniteit met techniek, machines en werktuigen binnen de civiele branche
Kennis van lucht-, elektrische en hydraulische systemen
Kennis van dieselmotoren / voertuigtechniek
Zelfstandige werkervaring en verantwoordelijkheid
In bezit van het VCA of bereid deze te halen.
Aanbod
Een afwisselende functie binnen een dynamisch bedrijf, met een salaris overeenkomstig functie, leeftijd en ervaring.
Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Je krijgt via Eminent een jaarcontract en aansluitend een vast contract bij deze opdrachtgever

Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Salaris is afhankelijk van ervaring en competenties
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te
solliciteren? Neem dan contact op met mij. Uiteraard ben ik ook bereikbaar via LinkedIn.
Graag kom ik met jou in contact om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse een afspraak te maken ter
kennismaking. Een afspraak buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een locatie bij jou in de omgeving.
Uiteraard worden alle contacten discreet behandeld en bepalen wij samen op welke wijze wij elkaar van dienst
kunnen zijn.

Edwin Wendrich
Business Unit Manager Civiele Techniek
e.wendrich@eminentgroep.nl
06 - 81 45 20 11
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