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Voor uitbreiding van onze Businessunit Service zijn wij op zoek naar een 

allround servicemonteur
Je demonteert en monteert allerlei soorten pompen ten behoeve van het onderhouden, repareren, reviseren 
en ingebruikname, waarna je je bevindingen zelfstandig en op een juiste wijze registreert en rapporteert. 
Je verricht zelfstandig preventief en correctief onderhoud door onder andere het uitvoeren van controles, 
modificaties en reparaties.

De werkzaamheden vinden plaats in de eigen werkplaats als ook op locatie. Ten behoeve van de continuïteit 
van de dienstverlening zorg je voor een goede verslaglegging en/of overdracht. Uiteraard hoort het schoon-
houden van de gebruikte productiemachines, gereedschappen en werkplek ook bij je werkzaamheden.

Om de service 24 uur te kunnen bieden rouleert er binnen de collega servicemonteurs een 24-uurs telefoon. 
Op termijn zal jij ook in de roulatie worden meegenomen.

Jij:

  beschikt over een technische opleiding op minimaal MBO- niveau (MTS werktuigbouwkunde)
  hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
  hebt ervaring met het repareren van pompen, voornamelijk wormpompen
  bent commercieel en klantvriendelijk
  beschikt over een praktische en flexibele instelling
  bent initiatiefrijk, accuraat en stressbestendig
  hebt doorzettingsvermogen en bent bereid om te reizen
  ziet optimale service naar de klant als grootste uitdaging

Wij:

  zijn een hecht team van gedreven technici en werken aan de meest uiteenlopende 
 projecten voor maritieme en industriële klanten.
  bieden je een zelfstandige en afwisselende baan van 40 uur per week met een goed salaris  
 passend bij de functie en ervaring
  volgen de CAO kleinmetaal en bieden 24 vakantiedagen en 13 ADV-dagen per jaar op basis  
 van een 40-urige werkweek
  stellen professionaliteit en klantgerichtheid centraal in al ons handelen
  zijn een sfeervol en boeiend bedrijf met korte lijnen en een informele werksfeer

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, dan kunt u uw reactie sturen naar danielle.berghout@epsbv.com

acquisitie naar aanleiding van onze openstaande vacatures wordt niet op prijs gesteld.

 

 
European Pump Sales B.V.

Ringdijk 506, 2987 VZ  Ridderkerk

TeL. 0180 - 442266
 

european pump SaleS

European Pump Sales BV gevestigd 

in Ridderkerk is gespecialiseerd in de 

verkoop, installatie en engineering van 

eenvoudige tot zeer geavanceerde 

pompsystemen welke inzetbaar zijn voor 

zowel onshore als offshore toepassingen.

Door het klantspecifiek engineeren van 

systemen kan aan praktisch alle klantei-

sen en –wensen worden voldaan zonder 

dat de geldende wet- en regelgeving uit 

het oog wordt verloren. Met veel erva-

ring binnen de (petrochemische) indus-

trie, mag European Pump Sales B.V. zich 

rekenen tot één van de meest bekwame 

en betrouwbare spelers binnen de 

pompbranche.

 

Naast het leveren van nieuwe installaties 

houdt European Pump Sales B.V. zich 

bezig met preventief onderhouden van 

bestaande systemen en het inspecteren, 

repareren en reviseren van deze syste-

men. De systemen worden toegepast in 

de industrie, maritieme sector, offshore 

en petrochemie. Wij werken vanuit ons 

gebouw aan de Maas in een open en 

informele sfeer en zijn sterk in service en 

klantgerichtheid.


