
Blastrac BV is een zelfstandige Nederlandse onderneming en marktleider op het gebied van oppervlaktebehandelingsmachines. Ze produceren bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke mobiele straal-, frees-, stripper en stofzuigmachines voor beton, staal, steen, asfalt en andere oppervlaktes. Zowel horizontaal als verticaal. 
Kortom, het complete pakket aan verbruiksartikelen, inclusief staalmiddel en onderdelen. Hier zetten ze de gezondheid, veiligheid en het veilig werken van 
hun medewerkers voorop. Blastrac is een bekende naam in de verschillende marktsegmenten van ‘surface preparation’, denk aan de vloerenindustrie, petro-
chemie, luchthavens en wegenbouw.
 
Blastrac is wereldwijd vertegenwoordigd door nevenvestigingen en distributeurs. Jij komt de vestiging in Nieuwegein versterken, het Europese hoofdkantoor. 
Er werken in totaal 105 professionals verdeeld over 7 Europese verkoop- en servicekantoren. Bijvoorbeeld in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Polen, 
Italië, Scandinavië of Oekraïne. Alle collega’s staan bekend om hun innovatieve mindset. Iedereen gaat voor kwaliteit en hoogwaardige technische know-how 
in combinatie met klantgerichtheid, service en snelle levertijd.

Werken bij dé wereldwijde marktleider in oppervlaktebehandelingsmachines waar ze verschillende ondergronden bewerken. Dat zie jij wel zitten als fulltime 
Service Monteur Binnen-/Buitenland bij Blastrac in Nieuwegein. Zeker omdat je regelmatig naar het buitenland reist om te sleutelen aan diverse Blastrac 
machines. Bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Italië, Scandinavië of Spanje. Klaar om te laten zien hoe jij service combineert met het leveren van de beste 
kwaliteit?
 
De vacature Service Monteur Binnen-/Buitenland bij Blastrac in Nieuwegein daagt je uit om:
Alle producten in het binnen- en buitenland te laten functioneren als een goed geoliede machine. Letterlijk en figuurlijk, want dankzij jouw inzet blijven deze 
oppervlaktebehandelingsmachines stabiel functioneren. Je bent bijvoorbeeld bezig met het assembleren en repareren van frees- of schuurmachines. En 
langdurige storingen? Die komen bij jou nooit voor, omdat je secuur elektrotechnische reparaties uitvoert. Jij houdt je hoofd koel als je:
• reparaties uitvoert op locatie, zowel in Nederland als op een buitenlandse locatie of servicekantoor.
• storingen verhelpt.
• de verantwoordelijkheid neemt bij verschillende installaties, testen en demonstraties bij klanten.
• samenwerkt met het team om Blastrac nog succesvoller te maken.
 
Deze vacature Service Monteur Binnen-/Buitenland bij Blastrac biedt (o.a.):
 een brutomaandsalaris tot € 3.250, Dit salaris is een indicatie en afhankelijk van opleiding en werkervaring, dit wordt met 
 jou besproken in de sollicitatieprocedure.
 persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden op verschillende vlakken.
 25 vakantiedagen.
 8% vakantiegeld.
 een telefoon van de zaak.

Blastrac kantoor in Nieuwegein: jouw nieuwe werkplek?
Dit internationale bedrijf opereert vanuit het hoofdkantoor in Nieuwegein, vlak onder Utrecht. Prima bereikbaar vanaf de snelwegen A2 en A12. Met de auto 
ben je vanaf Amersfoort, Hilversum of Rotterdam binnen 45 minuten op de parkeerplaats. Goed om te weten: het kantoor is minder goed bereikbaar met 
openbaar vervoer.
 
De ideale Service Monteur Binnen-/Buitenland voor deze vacature bij Blastrac brengt mee:
 een mbo-diploma richting techniek, bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde.
 kennis van elektronica, elektrotechniek en mechanische installaties.
 minimaal 5 jaar werkervaring binnen de bouw of grootmachineverhuur.
 goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
 een rijbewijs.
 bereidheid om storingsdiensten te draaien. 

Solliciteren op deze vacature Service Monteur Binnen-/Buitenland bij Blastrac in Nieuwegein
Finders Arbeidsmarktcommunicatie verzorgt de eerste selectie voor deze werkgever. Hierbij kijken we naar de criteria zoals benoemd in de vacature. Door-
sta je deze selectie, dan sturen we al je gegevens rechtstreeks door aan de werkgever. Deelt hij/zij ons enthousiasme? Dan kom je direct bij de werkgever in 
dienst. Geen extra kosten voor de klant, wij zijn geen detachering- of werving en selectiebureau, gewoon evenveel kans op die leuke baan.

 
Herken je jezelf in de rol van Service Monteur Binnen-/Buitenland bij Blastrac? 

Solliciteer nu op de vacature via onderstaande link:

https://www.finders.nl/solliciteer/?vacid=671282&postid=148595

Service Monteur Binnen-/Buitenland 


