
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! 

Reparatiemonteur
Ben jij innovatief en kan jij altijd de juiste oplossing aandragen voor een probleem? Werk jij graag met je handen en vind je 
het heerlijk te sleutelen aan grote installaties? Dan kom ik graag met jou in contact!

Als reparatiemonteur maak jij de klant blij door (grote) reparatieopdrachten en kleine renovatieprojecten aan diverse liften uit te voeren. Jij zorgt 

ervoor dat een lift zo snel mogelijk weer in bedrijf gaat. Deze reparaties zijn zowel mechanisch als elektrisch van aard.

Hoe ziet jouw werkdag eruit? Na een bakje ko�  e stap jij in jouw bus en vertrek je naar je eerste klant. Je komt over de vloer bij verschillende soor-

ten klanten en gebouwen (appartementencomplexen, ziekenhuizen, winkelcentra, kantoren, hotels, etc.). Jij gaat aan de slag met je handen, en 

bent de hele dag lekker aan het sleutelen. Je brengt noodzakelijke wijzigingen of tijdelijke voorzieningen aan en meldt onveilige of ongewenste 

situaties aan je leidinggevende. Je verricht deze reparaties zo e�  ciënt mogelijk en op een veilige manier, zodat de installaties weer veilig en be-

drijfszeker functioneren. Aan het einde van de dag heb jij al jouw klanten weer tevreden kunnen stellen!

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

 automonteur of soortgelijk;

• Je bent in het bezit van een VCA certi� caat of bereid deze te behalen;

• Je bent in het bezit van het rijbewijs B of B/E;

• Je bent een handige techneut, klantgericht en representatief;

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

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

• Je beheerst de Nederlandse taal in zowel spraak als geschrift;

• De aanvraag van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

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;

• Kennis en vaardigheden;

• Doorgroeimogelijkheden.

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


