ABUS is wereldwijd een van de grootste producenten van industriële kraansystemen,
kraancomponenten en elektrische takels. Als internationale onderneming staat ABUS garant
voor kwalitatief hoogwaardige producten en een betrouwbare klantenservice. In Nederland
heeft ABUS een vestiging met 65 medewerkers.
In verband met uitbreiding van de Service afdeling hebben wij een vacature voor een:

Servicemonteur (m/v) 40 uur per week
In deze technische, afwisselende functie heb je een grote verantwoordelijkheid ten aanzien
van veiligheid en bedrijfszekerheid van de aan jou toevertrouwde kraansystemen. De functie
bestaat uit het zelfstandig inspecteren, keuren, onderhouden en repareren van kranen. Onze
ideale kandidaat is creatief in denken, flexibel in doen en weet fysiek van aanpakken. Je werkt
vanuit huis. We zoeken momenteel een Servicemonteur in de omgeving van Roermond.
Vereiste kennis en ervaring:
•
Minimaal MBO diploma niveau 4 (Elektrotechniek, Mechatronische systemen)
•
Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare technisch functie
•
Bij voorkeur in het bezit van VCA certificaat
•
Niet bang voor werken op hoogte
•
Kennis van Hijs- en Heftechnieken is een pré
•
Rijbewijs B(E)
Tot de
•
•
•
•
•
•
•

werkzaamheden behoren:
Inspecteren en onderhouden van kranen
Repareren van kranen
Keuren van kranen
Verhelpen van storingen aan kranen
Monteren van nieuwe installaties
Communicatie met de klant
Opstellen van rapportages en adviezen

Wij bieden een uitdagende functie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Je wordt in- en
extern opgeleid tot kraankeurmeester (EKH certificaat). Voor de uitvoering van je werk heb je
o.a. de beschikking over een volledig ingerichte service bus inclusief hoogwerker en laptop.
Een aanstellingskeuring is onderdeel van onze sollicitatieprocedure.
Je kunt op deze vacature solliciteren door een e-mail met CV en motivatie te sturen naar
vacature@abus-kraansystemen.nl. Voor meer informatie over deze functie kan je contact
opnemen met Anouk Renkema, telefoon (030) 68 68 544.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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