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Onderhoudsmonteur buitendienst
Plaats / Provincie: Lelystad / Flevoland
Branche / Niveau: Techniek / MBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 106156

Bedrijfsomschrijving
Dit bedrijf met een nationale dekking heeft opdrachtgevers in heel Nederland. Er werken ongeveer zo’n 100
mensen binnen het bedrijf. Ze bestaan al ruim 30 jaar in Nederland. Het bedrijf is een specialist binnen hun
vakgebied. Dit bedrijf draagt met de werkzaamheden een klein stukje toe in het veiliger maken van Nederland. In
het keurig ingerichte kantoor kan elke medewerker optimaal presteren.

Functieomschrijving
Als onderhoudsmonteur buitendienst is geen enkele dag hetzelfde. Jij werkt zelfstandig in de regio Noord-Holland
en Utrecht. Je krijgt hierbij de vrijheid om jouw eigen planning te maken. Hierbij is het dus belangrijk dat jij
gestructureerd en planmatig te werk kan gaan. De werkzaamheden van een onderhoudsmonteur buitendienst zijn
het onderhouden en installeren van verschillende soorten apparaten die de veiligheid waarborgen. Met deze
werkzaamheden is het wel belangrijk dat jij technisch onderlegd bent. Servicegerichtheid staat verder hoog in het
vaandel binnen dit bedrijf, Omdat jij constant contact onderhoud met de verschillende opdrachtgevers en bij hun op
locatie komt. Ben jij dan ook het visite kaartje van jouw werkgever! Je wordt intern binnen 2 maanden opgeleid tot
een monteur met alle benodigde trainingen om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Je bent veel op
pad in deze functie, daarom is het een vereiste dat je in het bezit bent van een geldig B rijbewijs.
Ben jij de onderhoudsmonteur die wij zoeken? Dan zien wij jouw sollicitatie graag voorbij komen!

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Functie-eisen
Het is belangrijk dat jij als onderhoudsmonteur buitendienst;
In bezit bent van een geldig B rijbewijs;
Binnen 30 min reisafstand woonachtig bent;
Technisch onderlegd bent;
Minstens 2 jaar werkervaring hebt;
Fulltime beschikbaar bent;
De volgende aspecten zijn een pre:
VCA certificaat;
Werkervaring in een soortgelijke functie;
Zelfstandig/ondernemend karakter;

Arbeidsvoorwaarden
Wat kan jij van ons verwachten:
Salaris naar kennis en kunde tussen de €2300 en €2600 o.b.v. 38 uur. Met uitzicht op eventuele provisie;
gezellige bedrijfssfeer;
Betrokken werkgever. Je kan bij ons met alles terecht en staan altijd voor je klaar met een kopje koffie of
thee;
Trainingen en cursussen via FlevoDirect Academy;
13 atv dagen;
25 vakantiedagen en 8,33% opbouw aan vakantiegeld ;

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Sollicitatieprocedure
Heb jij de nodige kennis in huis en ben jij geïnteresseerd in deze baan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct!
Stap 1. Sollicitatie
Leuk dat je bij ons solliciteert! Solliciteren gaat heel eenvoudig via de sollicitatieknop. Of stuur jouw cv en motivatie
naar Lelystad@flevodirect.nl zodat wij snel contact met je kunnen opnemen.
Stap 2. Telefonische kennismaking
Wij nemen telefonisch contact met jou op om jouw motivatie te bespreken.
Stap 3. Persoonlijke kennismaking
Tijdens een kennismakingsgesprek (kan ook via Microsoft Teams) bespreken wij uitgebreid jouw wensen, kennis
en kunde.
Stap 4. Wij gaan voor je aan de slag
Na de kennismaking gaan wij voor jou aan de slag. We gaan je voorstellen bij de organisatie en duimen met je mee
dat je op sollicitatiegesprek mag komen. Is er na het gesprek de juiste match? Dan is de kans groot dat je een
mooie baan aangeboden krijgt!
Nog niet “klaar” om te solliciteren en wil je nog iets weten?
Geen probleem! Bel 0320 - 748 800 of WhatsApp ons op 06 - 39 18 47 07 om in vertrouwen te praten over de
mogelijkheden van deze vacature. Een e-mail sturen mag natuurlijk ook. Wij geven graag antwoord op al je
vragen.
Omdat wij graag ook van anderen horen hoe goed jij bent in jouw werk, is het een onderdeel van onze procedure
om referenties in te winnen en/ of getuigschriften in te zien. Vacaturenummer 106156

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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