
 

                                                 
 

ABUS is wereldwijd een van de toonaangevende fabrikanten van industriële kraansystemen en 
kraancomponenten. Een bijzonder innovatief familiebedrijf dat blijft groeien. Als internationale 
onderneming staat ABUS garant voor kwalitatief hoogwaardige producten en een betrouwbare 
klantenservice. In Nederland heeft zij een vestiging met bijna 70 medewerkers. Eerlijkheid, veiligheid 
en kwaliteit zijn de  belangrijkste waarden van ons bedrijf. 
 
Wij zijn verhuisd naar een prachtig nieuw pand. Het pand is voorzien van een Experience Center  waar 
de klant een fascinerend inzicht krijgt in de wereld van Kraansystemen. In het Technisch 
Opleidingscentrum kunnen wij Technici voorzien van de nodige in- en externe opleidingen.   
 
Voor verschillende regio’s in Nederland zoeken wij: 
 

Ervaren en minder ervaren Servicemonteurs / 32-40 uur per week 
 
Als Servicemonteur bij ABUS Kraansystemen B.V. heb je een grote verantwoordelijkheid ten aanzien 
van veiligheid en bedrijfszekerheid van de aan jou toevertrouwde kraansystemen. Je vertrekt met jouw 
Service bus vanuit huis naar de klant (industrie, werkplaats). Jouw dag bestaat uit montage, preventief 
onderhoud, periodieke inspecties, reparaties en het oplossen van storingen. Onze storingsdienst 
wordt verdeeld onder de monteursgroep. De druk op de storingsdienst is echter laag vanwege ons 
kwalitatief hoogstaande onderhoud.  
 
Wij willen niet alleen dat onze klanten tevreden zijn, maar ook onze monteurs. Jij bent het gezicht van 
ons bedrijf. Als Servicemonteur bij ABUS Kraansystemen B.V. krijg je daarom ruim de gelegenheid jouw 
werk goed te doen, proberen we overwerk zoveel mogelijk te beperken en er wordt veel aandacht 
besteed aan in- en externe opleiding.  
 
Wie zoeken wij? 
- Technisch MBO diploma (richting Elektrotechniek is een pré) 
- Een geldig rijbewijs B (rijbewijs BE is een pré)  
- Niet bang  voor werken op hoogte  
- Proactieve houding, communicatief sterk en een representatieve instelling 

 
Wat kan je van ons verwachten? 
- Een goed salaris afhankelijk van je kennis en ervaring. Dit kan in de loop der jaren groeien. 
- Pensioenregeling bij Zwitserleven (beschikbare premieregeling)waarbij ABUS 2/3 van de premie 

en de kosten voor het partnerpensioen voor haar rekening neemt.  
- Een uitgebreid inwerktraject met in- en externe opleiding zoals  o.a.  VCA, Hoogwerker, Heftruck 

en EKH Keurmeester. 
- Volledig ingerichte service bus inclusief hoogwerker, laptop en mobiele telefoon. 

 
Ben jij diegene die wij zoeken?!  Wil je solliciteren of meer informatie over deze vacature? Bel, app of 
mail met Anouk Renkema op telefoon (06) 11 52 78 98 of vacature@abus-kraansystemen.nl. Een 
meeloop dag is onderdeel van onze procedure.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


