
Brouwers Industrial Services biedt ondersteuning en service op het gebied van mechatronisch onderhoud en storingen 

aan productiemachines en productielijnen. Wij verzorgen eveneens alle randprocessen rondom de productie en helpen 

ook de productiviteit bij onze klanten te verbeteren. Wij beschikken over meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van in-

novatie in machinebouw en de logistieke sector. Niet alleen bij leveranciers (OEM-er) maar ook bij eindgebruikers nemen 

wij de zorg uit handen.

Wat houdt je functie in?
Als monteur ga je zelfstandig naar onze eindklanten in diverse branches. Daar bied je ondersteuning en service aan produc-

tiemachines en productielijnen. Je lost niet alleen storingen op, maar voert ook preventief onderhoud uit. Met jouw ervaring 

analyseer je vraagstukken bij klanten en wordt van jou verwacht dat je de klant kunt adviseren over mogelijke modificaties of 

verbeteringen in bijvoorbeeld duurzaamheid, capaciteit en betrouwbaarheid. Je zorgt voor een goede voorbereiding voor-

afgaand aan de werkzaamheden, waaronder het bestellen van materialen. Vanaf het moment van de offerte, tot en met de 

afwerking bij de klant, ben jij een belangrijke spil in het verhaal. Je bent in staat om leiding te geven aan een serviceteam en 

behoudt het contact met de klant. Je bent ook het eerste aanspreekpunt voor de klant. Je zorgt ervoor dat alle werkzaamhe-

den goed en veilig worden uitgevoerd. Na afloop van de werkzaamheden verzorg je de rapportage richting de klant, en zet je 

vervolg acties uit.

Jouw profiel
 Je hebt ervaring als servicemonteur en bent mechanisch en elektrisch onderlegd.

 Je kunt zowel zelfstandig werken als in een team.

 Je bent fulltime beschikbaar en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;

 Je bent servicegericht en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;

 Je denkt in oplossingen en houdt van aanpakken.

 

Wat wij jou bieden
 Een leuk team van ervaren en sociale mensen.

 Goede arbeidsvoorwaarden waaronder een marktconform salaris volgens de metaal CAO, een pensioenregeling en een  

 jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.

 Mogelijkheden voor opleidingen en zelfontplooiing.

 Een telefoon (of abonnement) van de zaak, en een eigen auto van de zaak.

 Een uitdagende en afwisselende functie waarbij je komt te werken in een gezellig team van passievolle en gedreven  

 mensen binnen een jong en dynamisch bedrijf.

 

Interesse?
Stuur dan je CV en korte motivatie naar info@brouwersindustrialservices.com. 

Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.brouwersindustrialservices.com.
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