
Bij de Schindler Group zorgen wij ervoor dat één miljard mensen per dag via liften en roltrappen op hun bestemming komen. Hier zorgen onze 

65.000 medewerkers al 145 jaar lang met veel plezier voor.  Met een netwerk van meer dan 1000 � lialen verspreid over alle continenten ontwikkelt, 

produceert en installeert Schindler mobiliteitsoplossingen, waaronder liften, roltrappen, rolpaden en aanverwante services.

Plan jij graag zelfstandig jouw dag in? Ben jij toe aan een nieuwe stap? Heb jij a�  niteit met de liften branche en wil jij jouw steentje bijdragen aan 

de mobiliteitsoplossingen van deze wereld? Lees dan snel verder! 

Monteur Nieuwe Installaties
Heb jij een passie voor liften? Werk jij graag met je handen? Wil je daarnaast graag jouw steentje bijdragen aan de mobili-
teitsoplossingen van deze wereld? Lees dan snel verder! 

Als Nieuwe Installaties (NI) Monteur ga jij aan slag met het installeren en monteren van Schindler liftinstallaties en machinekamers. Dit doe je 

volgens de Schindler Methode. Benieuwd naar deze methode? Kom dan een keer bij ons langs, wij zetten de ko�  e vast klaar!

Het bouwen van nieuwe liften doe jij met veel plezier. Hierbij waarborg je de kwaliteit van de installatie, biedt je veiligheid aan de klant, en stelt 

hierdoor de klant tevreden. Iedere dag leer je meer over de installaties en de achterliggende techniek. Jij ontplooit jezelf tot een echte specialist 

in de liften!

Jouw pro� el: 
• Je beschikt over een diploma op minimaal MBO-2 niveau in de richting van elektronica, elektrotechniek, mechanica, hydraulica, 

 werktuigbouwkunde, automonteur of soortgelijk;

• Je hebt a�  niteit met de liftenbranche, werkervaring binnen de branche is een pré;

• Je bent oplossingsgericht (creatief en hebt technisch inzicht);

• Je bent klantgericht;

• Je hebt twee rechter handen; 

• Je beheerst de Nederlandse taal;

Wat bieden wij?
• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief een 13de maand;

• Onkostenvergoeding;

• Een bedrijfsauto, inclusief mogelijkheid tot privé gebruik;

• Royaal verlof: 27 vakantiedagen en 13 ADV dagen;

• Werken in jouw eigen regio;

• Je eigen toko runnen;

• Kennis en vaardigheden;

• Doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren.
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan je C.V. met motivatie naar: jobs.nl@schindler.com.


