(Service-) monteur
Van Hemert Brakel is een snel groeiend internationaal familiebedrijf dat in 1933 is opgericht en zich naast de
cultuurtechnische- en grondverzetwerkzaamheden in de laatste 15 jaar gespecialiseerd heeft in de recovery
van ferro en non-ferro metalen. Meer dan 100 mensen zijn wekelijks voor ons werkzaam binnen heel Europa.
We kenmerken ons door de korte lijnen, informele werksfeer en de bereidheid er samen een succes van te
maken.
Ter uitbreiding van onze organisatie zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker voor de functie van:
(Service-) monteur m/v fulltime
Functieomschrijving
Als (service-) monteur voer je reparaties en revisies uit aan diverse soorten machines zoals graafmachines,
laadschoppen, puinbrekers en recyclingmachines. Dit gebeurt zowel in onze moderne werkplaats als op
diverse werklocaties in binnen- en buitenland.
Wat vragen wij van jou:
 Je bent in het bezit van rijbewijs B eventueel aangevuld met rijbewijs E
 Je bent in het bezit van een VCA* diploma of bereid deze op korte termijn te gaan behalen
 Je bent in het bezit van een afgeronde MBO 3/4 opleiding
 Je hebt een uitstekende kennis van hydrauliek, diesel- en elektrotechniek
 Je bent communicatief vaardig, positief ingesteld en beschikt over een service gerichte instelling
 Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit
 Enige ervaring met machines uit de grondverzet- /recyclingsector is een pré
Wij bieden jou:
 Marktconforme salariëring
 Een uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkelingsmogelijkheden
 Een grote mate van zelfstandigheid
 Een informele werksfeer in een jong team
 Een mogelijkheid om opleidingen/trainingen te volgen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wilco van Hemert op telefoonnummer: 06 11 202 603. Je
sollicitatie kun je, voorzien van een recent CV, sturen naar: wilco@vanhemertbrakel.nl
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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