Vacature All round servicemonteur
Vakgebied: Werktuigbouwkunde
Locatie: Winterswijk
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1421707

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Eigen mensen en eigen middelen maakt deze opdrachtgever uniek! De toekomst begint vandaag en er is geen tijd om
achterover te leunen op basis van het verleden. Samen leren en bouwen om op een creatieve wijze hoogwaardige en
innovatieve oplossingen te maken voor een verantwoorde toekomst. De wensen en verwachtingen van
opdrachtgevers maken ze waar door ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en te blijven investeren. Alleen op
deze manier kunnen ze vooruitstrevend maatwerk leveren in een continue veranderde markt. Weet jij wat je wil in je
carrière, maar heb je dit nog niet vastgelegd in een plan? Onze opdrachtgever wil dit graag samen met jou opstellen
en samenwerken om te bouwen aan een mooie toekomst!
Functieomschrijving
Wij zoeken de all-round servicemotneur die know how heeft van werktuibouwkunde en affiniteit heeft met de
elektrotechniek. Jij bent de monteur die storingen weet te verhelpen, problemen weet op te lossen en verder kijkt dan
alleen het probleem. Door jouw flexibiliteit ben je snel ter plaatse wanneer een storing zich voordoet en je hebt een
echte hands-on mentaliteit.

Functie-eisen
Voor de functie van All-round Monteur beschik je globaal over het volgende profiel:
Een afgeronde mbo-opleiding aangevuld met werkervaring of minimaal mbo niveau 3
Bij voorkeur ervaring met utiliteitsprojecten
VCA VOL certificaat of bereid dit certificaat te behalen
Je hebt een passie voor het vak en wil jezelf blijven ontwikkelen

Aanbod
Deze vacature gaat om 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
Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke cursussen voor de installatietechniek
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander doornemen alvorens te
solliciteren? Neem dan contact op met één van onze experts installatietechniek per mail of telefoon. Uiteraard zijn wij
ook te bereiken via LinkedIn. Wij komen graag in contact met jou om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse een
afspraak te maken ter kennismaking. Een overeenkomst buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een
locatie bij jou in de omgeving. Uiteraard worden alle contacten discreet behandeld.

Emmely Kamphuis
Adviseur Industrie / Installatietechniek
e.kamphuis@eminentgroep.nl
06 - 28 76 01 54
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