Ben jij die gemotiveerde medewerker met verantwoordelijkheidsgevoel, een teamspeler en zelfstandig inzetbaar? Dan zijn we op zoek
naar jou voor de functie van

Allround servicemonteur buitendienst

40u pwk

Voets Installaties BV is actief in de bouw en onderhoud van brandstof-, industriële en petrochemische boven- en ondergrondse
tankinstallaties. We zijn een uniek bedrijf waar ongeveer 40 mensen werken. Niet te groot en niet te klein.

Wat houdt het werk in:
Wil jij als allround service monteur bij Voets Installaties BV werken? Wil jij werkzaamheden aan tankinstallaties verrichten, variërend
van het oplossen van storingen aan de installaties tot het verrichten van preventief onderhoud en het controleren op juiste afgifte
inclusief ijken/verzegelen? En help je waar nodig ook graag jouw collega monteurs bij diverse werkzaamheden? Dan ben je bij ons aan
het goeie adres!

Bij ons kun je het volgende verwachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Veel afwisseling in je werk.
Werkgebied geheel Nederland, met de nadruk op het zuidoosten
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een goed salaris en vakantietoeslag
Een volledig ingerichte service-bus
GSM en digitaal plansysteem via tablet
Ruimte voor eigen initiatief
Training “on the job”
Vakgerichte cursussen en opleidingen

Wat verwachten wij van jou:
•
•
•
•
•
•

Je kunt goed zelfstandig werken en bent vindingrijk
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en werkt secuur
Je bent loyaal en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
Je bent een doener die oplossingsgericht werkt
Je draait mee in een storingsdienstschema
Je bent bereid cursussen te volgen om jezelf te blijven ontwikkelen

Kwalificaties:
•
•
•
•
•
•

Mechanische achtergrond (MBO niveau of gelijkwaardig)
Elektrotechnische of vakgerichte kennis is een pré
Affiniteit met computers en software
In bezit van rijbewijs B(E)
In bezit van certificaten VCA en NMI “erkend keurder” of bereid deze te behalen
Gezonde mentaliteit en werklust

Sollicitaties richten aan HR@voetsinstallaties.nl / Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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