Prins Maasdijk is een bijna 60 jaar jong bedrijf en de grootste leverancier van Intern transport materieel, dieselmotoren en generatorsets in het
Westland. Zo leveren wij o.a. Lafis magazijn trucks en Cesab heftrucks. Al jarenlang is Prins Maasdijk dé importeur van Kubota dieselmotoren voor de
Nederlandse markt. Diverse gerenommeerde merken kunnen door Prins Maasdijk geleverd worden, zodat voor iedere toepassing de juiste heftruck,
pallettruck, reachtruck etc, ingezet kan worden.
Daarnaast heeft Prins Maasdijk ook een uitgebreide verhuurvloot van meer dan 800 machines die voor korte of lange termijn gehuurd kunnen worden. Eigen transport zorgt ervoor dat deze machines altijd op het juiste moment bij de klant staan. Binnen ons bedrijf heerst een informele sfeer en
op vrijdagmiddag sluiten wij de week af met een vrijdagmiddagborrel. Uiteraard wordt er ook hard gewerkt, hierdoor is er sprake van groei van ons
mooie bedrijf.

Monteur Binnendienst
Wat ga je doen als Monteur Binnendienst?
Als Monteur Binnendienst word je de eerste periode goed ingewerkt. Je loopt een aantal weken mee met een ervaren Monteur die je de fijne kneepjes leert van onze machines. Na verloop van tijd zal je ervaren waar jouw kracht ligt en waar je nog ondersteuning bij nodig hebt, het is de bedoeling
om uiteindelijk volledig zelfstandig te kunnen functioneren.
Je werkzaamheden bestaan uit het afleverklaarmaken van en onderhoud en reparatie aan vorkheftrucks, elektrische palletwagens, dieselmotoren en
generatorsets. Daarnaast voer je veiligheidskeuringen uit, zoek je zelfstandig naar storingen en repareer je deze. Revisiewerkzaamheden van machines en/of onderdelen. Zowel logisch denken als denken in oplossingen zijn jou op het lijf geschreven. De werkzaamheden worden uitgevoerd in onze
werkplaats in Maasdijk waar je onderdeel uitmaakt van een team van 12 tot 15 medewerkers.

Wat bieden wij?
Binnen ons bedrijf heerst een informele sfeer en op vrijdagmiddag sluiten wij de week af met een vrijdagmiddagborrel. Uiteraard wordt er ook hard
gewerkt, hierdoor is er sprake van groei van ons mooie bedrijf. Wij investeren in onze medewerkers. De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen
af van jouw niveau. Zowel jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding spelen hierin een rol.

Verder bieden wij:


Salaris in overleg;



40 urige werkweek;



Studiekosten;



Winstregeling;



27 vakantiedagen.

Wat neem je mee?
Onze ideale collega is iemand met een opleiding MTS Werktuigbouw (bij voorkeur) of LBO met aanvullend cursuspakket. Enige ervaring op het gebied van reparatie en onderhoud van diesel/hydraulisch en/of elektrisch/hydraulisch gedreven machines of voertuigen, daarnaast heb je een zelfstandige werkhouding.

Herkenbaar?


MTS Werktuigbouw;



Minimaal 2 jaar werkervaring;



Ervaring met reparatie en onderhoud van machines;



Gevoel voor kwaliteit en efficiëntie;



Klantvriendelijk.

Wil je reageren:
Ben jij er klaar voor om bij Prins aan de slag te gaan en kan jij je vinden in het bovenstaande profiel?
Dan horen wij graag van jou! Je kunt solliciteren via onderstaande link:
https://vacature.store/vacature/prins-maasdijk/monteur-binnendienst/

