
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! 

Service Monteur Roltrappen
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Vind jij het leuk om in een dynamische omgeving te werken? Heb jij a�  niteit met de 
roltrappen en wil jij jouw steentje bijdragen aan de mobiliteitsoplossingen van deze wereld? Lees dan snel verder!

Aan de slag als Service Monteur Roltrappen? Je houdt je bezig met het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de 

roltrappen en rolpaden bij de klant, alsmede het ophe� en van storingen aan deze installatie op een e�  ciënte, e� ectieve en professionele wijze 

met het oog op het aanbieden uitstekende klantenservice

Het lekker kunnen sleutelen aan roltrappen 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. Al deze werkzaamheden voer jij op de leukste plekken van het land uit.

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 werkt graag zelfstandig;

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

• Je bent klantgericht;

• Je bent communicatief vaardig;

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

• Je beheerst de Nederlandse taal;

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B;

• Je bent � exibel. 

Wat bieden wij?
• Een zeer dynamische werkomgeving;

• Een gezellig team met � jne collega’s;

• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief een 13de maand;

• Onkostenvergoeding;

• Royaal verlof: 27 vakantiedagen en 13 ADV dagen;

• Kennis en vaardigheden;

• Doorgroeimogelijkheden;

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


