Vacature:
Technisch specialist wegenbouw-materieel:
Voor onze nieuwe locatie in Amsterdam zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaat voor de functie
van:
Technisch specialist wegenbouw-materieel.
Je beschikt over werkervaring als allround monteur, waarbij kennis van mechanische en
elektrotechnische zaken een pre is.
Je beschikt over goede sociale vaardigheden en kunt zowel in een team als zelfstandig werken
Je bent stressbestendig, accuraat, initiatiefrijk en je bent probleemoplossend ingesteld waarbij je
voortdurend gericht bent op het verbeteren en dit altijd volgens de gestelde kwaliteitsnormen.
Als er een storing is dan los je die, zelfstandig of in samenwerking met het team, in no time op. Ook
het vernieuwen, uitbreiden en testen van de installatie behoort tot je werkzaamheden.
Bij de Rutte groep hebben wij verschillende machines:
- Wielladers
- Rupskranen
- Trilplaten
- Vrachtwagens
- Keten
- Bestelwagens & Personenwagens
- Aanhangers
Al dit materieel moet preventief onderhouden en gerepareerd worden.
De hoofdtaken van de Technisch specialist wegenbouw-materieel:
- Preventief onderhouden van bovengenoemd materieel
- Reparaties uit voeren aan bovengenoemd materiaal
-

Verrichten van las- en constructiewerkzaamheden
Aansturen van 2 monteurs
Mede verantwoordelijk voor het preventief onderhoud en het uitvoeren van reparaties
Je valt direct onder de chef werkplaats

Functie-eisen:
- Geen 9:00 tot 17:00 uur mentaliteit.
- Gediplomeerd monteur
- In het bezit van VCA diploma is een pre.
- Rijbewijs B en C.
- Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
- Stressbestendig
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
- Technisch inzicht.
- Hands-on mentaliteit.

Wat bieden wij:
- Werken bij een innoverend, energiek en groeiend familiebedrijf waar de tijd niet stil staat en
de lijnen kort zijn.
- Een team van betrokken en enthousiaste collega’s.
- Een passend salaris, aangevuld met een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Goede mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, opleidingen en trainingen.
- Een informele en dynamische werkomgeving.
- Een fulltime baan
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en spreken de organisatie en de functie je aan?
Mail dan je motivatie en je CV naar Maarten Postma.
Mail adres: maarten@smartcp.nl

