
Pfeifer Heavy Machinery heeft een lange traditie in de aan- en verkoop van verschillende soorten machines. In de afgelopen 20 jaar heeft het 
bedrijf zich ontwikkeld tot een ambitieus, internationaal georiënteerd bedrijf. Door adequaat in te spelen op diverse marktontwikkelingen 
werd het mogelijk een groeiend assortiment machines aan te bieden tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Begin 2000 werd besloten om het gebruik van het digitale netwerk te intensiveren en onze werf geleidelijk uit te breiden van 6.000 naar 
12.000 m2. Het opslagmagazijn, speciaal gebruikt voor hoogwerkers, is uitgebreid naar een capaciteit van 3.000 m2. Deze ontwikkelingen 
werden gestimuleerd door de fusie tussen Pfeifer Heavy Machinery Ltd en K-Imex Ltd. Ten slotte werd het gemakkelijker om kennis te combi-
neren en synergieën te creëren met als resultaat een e�  ciënte manier van werken.

Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot een professionele organisatie waarin alle medewerkers zich sterk inzetten om met name een hoge 
mate van klanttevredenheid te realiseren en al onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

fulltime MONTEUR 
Ben jij een monteur met ervaring in de elektrotechniek en heb je a�  niteit met diesel- en hydrauliek techniek? Ben jij in staat om met behulp 
van elektrische en hydraulische schema’s storingen op te lossen? Wil je werken bij een jong, gezond en groeiend bedrijf in de Achterhoek? 
Maak dan werk van deze vacature!

• Wat ga je doen als monteur bij Pfeifer Heavy Machinery BV?
• Reparatie van en onderhoud aan o.a. hoogwerkers, verreikers, telescoop- en torenkranen;
• Het zoeken en verhelpen van storingen;
• Wanneer je het een uitdaging vindt, kun je incidenteel ingezet worden voor reparaties op locatie (dit is geen vereiste)

Wat vragen wij van jou?
• Je beschikt over een technische opleiding op MBO-niveau en/of hebt ervaring in een soortgelijke functie;
• Je hebt technische kennis en ervaring mbt, elektro-, diesel- en hydrauliektechniek;
• Je kunt storingen oplossen met behulp van elektrische en hydraulische schema’s;
• Je hebt een � exibele instelling en geen ‘9-tot-5’- mentaliteit;
• Je bent in staat om zelfstandig te werken maar bent tevens een teamplayer;
• Indien je kennis hebt op het gebied van hoogwerkers, telescoop- en/of torenkranen is dat een pré;
• Hetzelfde geldt voor kennis van de Engelse en Duitse taal.

Wat bieden wij jou?
• Een fulltime baan binnen een hecht team
• Een zeer veelzijdige en afwisselende functie
• Een werkplek in een moderne werkplaats
• Een goede, informele werksfeer
• Bij goed functioneren bieden wij een vast contract
• Een passend salaris conform opleiding en (eventuele) ervaring.

Solliciteren

Zie jij in deze vacature je nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan door je cv plus motivatie te sturen naar: info@pfeifermachinery.com t.a.v de afdeling personeelszaken.


