ONDERHOUDSMONTEUR
GWW-MATERIEEL
Lijkt het jou gaaf om te
sleutelen aan grond-, weg- en
waterbouwmaterieel? Heb jij
altijd al een passie gehad om
verantwoordelijk te zijn voor het
optimaal te laten functioneren
van deze machines onder de

Ben jij wie wij
zoeken?
Bel dan naar: Bas Reimert

meest uiteenlopende
omstandigheden?

036 - 53 20 143
Of mail je CV en motivatie naar
htbreimert@reimert-almere.nl

Dan is een job als
onderhoudsmonteur GWWmaterieel bij Reimert echt wat
voor jou!

Check snel de hele vacature of
solliciteer direct!

Reimert Bouw en
Infrastructuur: Dat Werkt!
www.reimert-almere.nl

Wie ben jij?
Lijkt

het

jou

gaaf

om

te

sleutelen

aan

wegenbouwmaterieel

en

voertuigen? Heb jij altijd al een passie gehad om verantwoordelijk
te zijn voor het optimaal te laten functioneren van deze machines
onder

de

meest

uiteenlopende

omstandigheden?

Heb

jij

het

in

je

om kwalitatieve service te verlenen voor het optimale gebruik van
machines en gereedschappen in de dagelijkse praktijk? Dan is de
functie van Onderhoudsmonteur jou op het lijf geschreven! Samen
met een klein team van collega’s werk je dagelijks samen aan het
in conditie houden van ons materieel.

Onderhoud aan custom made graaf- en grondverzetmachines,
Adviseren van medewerkers aangaande gebruik en onderhoud;
Uitvoeren

van

periodieke

en

andere

onderhoudsbeurten

en

verrichten van revisiewerkzaamheden;
Je rapporteert de uitgevoerde werkzaamheden;
Verhelpen
zowel

van

storingen

mechanisch,

apparatuur

en

bij

alle

types

hydraulisch

componenten

als

met

motoren

en

elektronisch

behulp

van

materieel,
geregelde

de

moderne

hulpmiddelen.

Functie-eisen
Als

onderhoudsmonteur

materieel

dien

je

te

beschikken

over

de

volgende capaciteiten:
Minimaal

afgeronde

MBO

niveau

3

opleiding

met

voorkeur

richting Mobiele Werktuigen;
Kennis

op

motorisch,

mechanisch,

hydraulisch

en

pneumatisch

vlak; Ervaring binnen grondverzet machines is een pré

Wat bieden wij
Een klein hecht team;
Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Voldoende doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Ben jij onze nieuwe
onderhoudsmonteur?

Reimert Bouw en Infrastructuur
Dat werkt!
www.reimert-almere.nl

