Servicemonteur
Ben jij op zoek naar een uitdaging in een snel ontwikkelende omgeving met
technisch hoogstaande producten? Waarbij jij jouw technische kennis
optimaal in kunt zetten, zodat we samen de beste service kunnen verlenen
aan onze klanten? Dan ben jij de Servicemonteur die wij zoeken!

Wat ga je doen?
•

Uitvoeren van periodiek (preventief) onderhoud bij diverse projecten;

•

Verantwoordelijk voor het oplossen van mechanische- en elektronische storingen op
diverse projectlocaties;

•

Zorgdragen voor rapportages met daarin jouw constateringen en adviezen;

•

Waarborgen van de klanttevredenheid is een belangrijke rol voor jou en je teamgenoten,
jij bent namelijk het gezicht van Inther;

•

Voortdurend meewerken aan het optimaliseren en aanpassen van bestaande
klantsystemen.

Wat vragen wij van jou?
•

Een afgeronde MBO-opleiding Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde of
Installatietechniek;

•

0 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

•

Affiniteit met mechanische en elektronische componenten;

•

Proactief en een servicegerichte en flexibele houding;

•

Bereid om onregelmatig te werken;

•

Bereid om te reizen, hoofdzakelijk in de Benelux;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Als Servicemonteur verdien je tussen de € 2.200,- en € 3.700,- bruto per maand, afhankelijk van
jouw kennis en ervaring.
Verder bieden wij jou:
•

Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden;

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement
of sport benodigdheden;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Team Service
Je gaat werken in ons Service team bestaande uit 30 medewerkers, welke allen streven naar een
optimalisatie van het logistieke proces bij onze klanten. Hiervoor werken ze met de laatste stand
der techniek en zijn ze altijd op zoek naar een nog efficiëntere en betere manier van werken,
waarbij we graag jouw ondersteuning en kennis inzetten! Je rapporteert als Servicemonteur
rechtstreeks aan Rens, onze Teamlead Mechanics and Controls, welke jou tevens optimaal zal
coachen.
Buiten dat is Inther altijd op zoek naar talent. Wij besteden veel aandacht aan uiteenlopende
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze afstudeerders, vakspecialisten en
aankomende projectleiders.
Al zin om Team Service te komen versterken? Stuur jouw CV dan naar jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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