SERVICEMONTEUR (m/v/d)
Lijkt het jou leuk om fulltime montage-, service-, en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren bij
de grote spelers in de bier- en frisdrankenindustrie? Ben jij enthousiast en gemotiveerd en wil jij
verantwoordelijk zijn voor de best mogelijke service? Dan ben jij de monteur die wij zoeken bij
HEUFT Qualiplus B.V. in Deventer!
Een HEUFT servicemonteur:
• Kan inspectiesystemen installeren en inbedrijfstellen en servicewerkzaamheden verrichten
in binnen- en buitenland
• Heeft MBO Elektrotechniek / Elektronica / Mechatronica werk/denk niveau (een diploma is
voor ons geen vereiste, ook dan gaan wij graag met je in gesprek over de mogelijkheden)
• Is gemotiveerd en enthousiast om de best mogelijke service te leveren
• Is zelfstandig en communicatief vaardig en voelt zich verantwoordelijk voor het geleverde werk
• Verblijft doordeweeks regelmatig in een hotel en heeft geen 8 tot 5 mentaliteit
• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal
Wat krijg je als servicemonteur bij HEUFT:
• Een contract onder de cao-metaalbewerkingsbedrijf met een goed salaris,
dagvergoeding en onkostenvergoeding
• Na gebleken geschiktheid een vast contract
• Een gezellig team met collega’s
• Een zelfstandige fulltime functie binnen onze internationaal opererende organisatie
• Uitgebreide opleidingsmogelijkheden
• Een uitdagende en afwisselende baan met o.a.:
· Bedrijfsauto
· Bedrijfskleding
· Laptop / Tablet
· Mobiele telefoon
· 25 vakantiedagen en 13 adv-dagen
Over HEUFT:
HEUFT QUALIPLUS B.V. in Deventer is onderdeel van het Duitse familiebedrijf HEUFT SYSTEMTECHNIK
GMBH, wereldwijd marktleider in inspectieapparatuur voor de verpakkingsindustrie. Onze apparatuur
garandeert dat alleen veilige en perfect verpakte producten op de markt gebracht worden. Vanwege
de groeiende positie in de bier- en frisdrankmarkt met daarnaast een sterke toename van projecten in
de voedingsmiddelenindustrie, gaan wij ons serviceteam opnieuw uitbreiden.
Is dit wat jij zoekt en ben jij diegene die wij zoeken? Reageer dan op deze vacature middels het sturen
van jouw cv met sollicitatiebrief aan netherlands@heuft.com.
Voor meer informatie, kijk op www.heuft.com of neem contact op via telefoonnummer 0570 661700.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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