VACATURE
Monteur Werkplaats/Service Monteur
(40 uur per week) Gjaltema Moerdijk
Algemeen
Ben jij gedreven in de techniek en ben je ook in je vrije tijd regelmatig aan het sleutelen? Is het je
passie om te werken met groot materieel? Kan je zelfstandig werken en ga je door totdat je de
oplossing van het probleem hebt gevonden? Heb je een klantvriendelijke instelling met een zakelijke
inslag? Dan hebben wij een leuke, uitdagende en afwisselende baan voor jou.
De werkzaamheden
Gjaltema verhuurt hoogwerkers, verreikers en heftrucks. Als monteur maak je deel uit van een klein
team, waarin het jouw rol is om de machines op het filiaal in een optimale technische- en optische
staat te houden voor onze klanten. Om dit te realiseren voer je het reguliere onderhoud, controles en
eventuele reparaties uit aan onze machines. Incidenteel kan het voorkomen dat boven genoemde
werkzaamheden plaatsvinden bij een klant op locatie.
Taken die bij deze functie horen
- ervoor zorgdragen dat machines tijdig, storingsvrij en veilig kunnen worden verhuurd;
- het stellen van storingsdiagnoses;
- het verhelpen van storingen op locatie;
- het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de machines;
- het controleren van materieel op functionaliteit, technische staat en veiligheid;
- het controleren van uitgevoerde werkzaamheden;
- administratieve afhandeling werkzaamheden.
Wat wij vragen
- een technieker in hart en nieren;
- een technieker die zelfstandig, snel en nauwkeurig werkt;
- een technieker die klant- en servicegericht werkt en altijd voor kwaliteit gaat;
- geen 9 tot 5 mentaliteit;
- zowel individueel als in teamverband kunnen werken;
- een afgeronde MBO-opleiding in de richting werktuigbouwkunde, autotechniek, elektrotechniek;
- kennis van en ervaring op het gebied van hydrauliek, pneumatiek, elektrotechniek;
- in het bezit van rijbewijs B(E) en eventueel VCA;
- 3 tot 5 jaar werkervaring binnen dezelfde of een vergelijkbare branche.
Wat bieden wij
Een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling binnen een groeiende en
dynamische organisatie. De werkdagen en –tijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00
uur. Prima salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bedrijfsprofiel
De Gjaltema Groep is gespecialiseerd in steigerbouw, hoogwerkers en materieelverhuur. Met een
sterk dienstenpakket, waaronder montage, kwaliteitszorg en opleidingen, is Gjaltema full service
leverancier in onder meer de bouw, de industrie en bij evenementen. De Gjaltema Groep omvat
meerdere bedrijven en vestigingen in Nederland en is werkzaam op de Noord-Europese markt.
Opdrachtgevers kiezen al 40 jaar voor kennis, ervaring en maatwerk.

Privacyverklaring
Gjaltema behandelt sollicitaties en cv’s zeer zorgvuldig. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk
zijn voor het sollicitatiedoel worden bewaard en bewerkt, zie ook https://gjaltema.eu/privacyverklaring/.
Contact
Interesse in deze afwisselende en zelfstandige functie, dan ontvangen wij graag je cv en een korte
motivatiebrief. Dit kun je per e-mail sturen naar personeelszaken@gjaltema.eu ter attentie van Emily
Rozeboom, afdeling P&O. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met de afdeling
personeelszaken via hetzelfde e-mailadres.

