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Servicemonteur Nederland en buitenland
Plaats / Provincie: Zeewolde / Flevoland
Branche / Niveau: Techniek / MBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 104901

Bedrijfsomschrijving
Bedrijfsomschrijving
Deze technische onderneming heeft haar hoofdvestiging gevestigd in Zeewolde en heeft wereldwijd nog andere
vestigingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in diverse elektronische systemen die met name in de landbouw veel
voorkomen. De systemen worden op een unieke en innovatieve manier geproduceerd waarbij elke klant een
andere uitdaging heeft. Zo wordt er specifiek voor iedere klant ontwikkeld, geproduceerd en geïnstalleerd.

Functieomschrijving
Functieomschrijving
Als internationale servicemonteur kunnen de werkzaamheden door heel Nederland plaatsvinden. Dit kan echter
ook in het buitenland zijn, bijvoorbeeld in Duitsland en Engeland, maar ook in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het
eerste jaar zal je voornamelijk in Nederland en Europa aan het werk zijn. Naar mate je alle kennis in huis hebt, zal
je ook als supervisor buiten Europa aan de slag gaan.
Je zult als servicemonteur met name veel bedrijven bezoeken in de landbouw. Je helpt met het uitvoeren van
nieuwe projecten en het plegen van onderhoud aan bestaande projecten en installaties. Bij nieuwe projecten houdt
dat in dat je helpt met monteren. Het kan hierbij voorkomen dat er weleens op hoogte gewerkt moet worden, dus
het is handig als je geen last hebt van hoogtevrees.
Omdat het met regelmaat voorkomt dat je werkzaamheden in het buitenland moet uitvoeren zal je ook veel
gebruikmaken van overnachtingen op locatie. Dit wordt allemaal tot in de puntjes voor je geregeld en daarnaast
worden de kosten volledig vergoedt van vlucht en verblijfplaats, tot vervoer en maaltijdkosten.

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
Functie-eisen
Voor deze functie zijn de volgende eisen van belang:
Een afgeronde LBO of MBO-opleiding in de richting van elektrotechniek, besturingstechniek of relevante
werkervaring in een soortgelijke technische functie hebt;
Je bent bekend met het aflezen van elektrische schema’s en deinst niet terug voor panelenbouw en
mechanica;
Reizen en overnachten op locatie geen probleem vindt, dit vind je juist leuk!
De Nederlandse én Engelse taal goed beheerst;
In bezit bent van een rijbewijs B.
Het is helemaal mooi meegenomen als je:
In het bezit bent van een VCA of bereid bent deze te halen;
Ervaring hebt als installatiemonteur in de industriële sector óf je hebt ervaring opgedaan als zelfstandig
servicemonteur/service engineer.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden
Onze opdrachtgever heeft jou natuurlijk ook wat te bieden, namelijk:
Een salaris tussen de €2.200 en €3.500 bruto per maand op basis van 40 uur, afhankelijk van de leeftijd en
ervaring die je meebrengt;
FlevoDirect verzorgt de werving; Na de sollicitatieprocedure zal je direct in dienst treden bij de organisatie;
Een interessante monteursfunctie voor een kandidaat die graag op- en onderweg is;
De mogelijkheid om veel kennis tot je te nemen en jezelf te ontwikkelen;
Overwerkuren worden uitbetaald tegen zeer goede overwerkpercentages;
Overnachtingen, eten en drinken worden volledig verzorgd wanneer je voor een klus in een hotel moet
verblijven;
Daarnaast een baan voor de langere termijn en behoort een vast dienstverband zeker tot de
mogelijkheden.

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
Sollicitatieprocedure
Spreekt deze baan je aan en zie jij jezelf helemaal terug in het functieprofiel? Wacht dan niet langer en solliciteer
direct! Onderdeel van de procedure is, dat wij referenties inwinnen en getuigschriften bij je kunnen opvragen. Voor
meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Linda van Kasteren via 036 – 521 81 60.
Referentienummer: 104901

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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