
LOXAM is Europa’s Nr. 1 in materieelverhuur. De LOXAM groep is, met een netwerk van ruim 1100 vestigingen verspreid over 30 landen, dé 
maatgevende verhuurorganisatie van Europa. Binnen Nederland voert LOXAM drie business lijnen: LOXAM Access (hoogwerkers), LOXAM 
Power (aggregaten en compressoren) en LOXAM Rental (materieel en gereedschap). Met ruim 50 vestigingen is er altijd één bij u in de buurt.
LOXAM is meer dan alleen materieelverhuur, onze toegewijde specialisten staan altijd klaar voor de klant met deskundig advies, 7 dagen per 
week, 24 uur per dag.

LOXAM is geen werkplek, maar een kans om je persoonlijk te ontwikkelen in een professionele, servicegerichte, succesvolle organisatie.

Voor onze Access vestiging Rotterdam, gesitueerd in Ridderkerk, zijn wij op zoek naar een ervaren en vakkundige:

Monteur M/V
Fulltime

Werken bij LOXAM Access
LOXAM staat voor uitstekende service, advies op maat en een uitmuntende dienstverlening. Als monteur werk je mee aan het onderhouden 
van de eigen verhuurvloot. Denk hierbij aan hoogwerkers, liften, handgereedschap, infra en grondverzetmaterieel, hef– en hijsmateriaal en 
alle overige machines welke in omloop zijn bij een verhuurbedrijf. Het is een veelzijdige baan in een collegiale en no-nonsense omgeving.
Je bent een sociale teamspeler en voor jou is het een uitdaging om systematisch storingen op te zoeken (zowel in de werkplaats als op locatie). 
Vanzelfsprekend voer je ook inspecties uit en zorg je in overleg met de Vestigingsmanager voor een optimale bezettingsgraad van het 
materieel door efficiënte inzet. Je hebt relevante ervaring opgedaan in een technische en commerciële omgeving. Ben je tevens woonachtig 
binnen een straal van 25 kilometer van de vestiging, dan ben jij wellicht onze nieuwe collega!

LOXAM Access dat ben jij
•	 Je	hebt	een	technische	opleiding	op	MBO-niveau	afgerond	bij	voorkeur	richting	motorvoertuigentechniek,	landbouwmechanisatie	
 of allround onderhoudsmonteur.
•	 Je	hebt	aantoonbare	kennis	van	hydrauliek	en	elektrotechniek	(met	NEN	3140).
•	 Je	beschikt	over	een	rijbewijs	BE	en	een	VCA-basis	certificaat.
•	 Je	bent	flexibel	in	werktijden	en	bent	bereid	om	de	24/7	servicedienst	te	verrichten,	welke	op	roulatiebasis	wordt	ingeroosterd.
•	 Je	ben	proactief,	je	signaleert	uitdagingen	op	tijd	en	onderneemt	tijdig	actie.
•	 Je	hebt	affiniteit	met	de	verhuur–	of	bouwsector.

LOXAM Access biedt jou
•	 Een	dynamische	werkomgeving	en	een	informele	cultuur.
•	 Een	team	met	enthousiaste	en	gedreven	collega’s.
•	 Een	plek	in	een	snel	groeiende	internationale	organisatie.
•	 Een	prima	salaris	en	uitzicht	op	een	vast	dienstverband.
•	 Een	gezonde	work/life	balance.

Solliciteren op de functie van Monteur
Echt	een	vacature	voor	jou?	Dan	zien	wij	graag	jouw	reactie	tegemoet!	Laat	je	CV	en	motivatie	achter	via	de	onderstaande	link	o.v.v.	
Monteur Rotterdam/Ridderkerk.

https://loxam.inhroffice.com/nl/job/159755/apply

Werken bij LOXAM
KOM BIJ ONS TEAM


