
Aanvullende betalingen:
 Overuren uitbetaald
 Vakantiegeld

Arbeidsvoorwaarden:
 Fietsplan
 Kerstpakket
 Pensioen
 Vrijdagmiddagborrel
 Winstdeling

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. La� s 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 wor-
den. 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.
 

Ter versterking van ons team in de Technische Dienst zijn we op zoek naar een:

MONTEUR(S) BUITENDIENST
die past in onderstaande rol. Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Ochten om onze klanten in die omgeving te bezoeken.

Hoe ziet een werkdag van een Monteur Buitendienst bij Prins Maasdijk eruit?
Je bezoekt de klanten met een compleet ingerichte servicewagen. Voordat je ’s morgensvroeg vanuit huis naar je eerste klant vertrekt check je of de 
nachtvracht met al je spullen voor de dag ontvangen hebt. Naar wie en voor welke storing, onderhoud of reparatie kun je vinden in je laptop. Bij de 
klant aangekomen vraag je eerst goed door bij de klant wat er precies aan de hand is.

Daarna raadpleeg je de contractafspraken van deze klant. Van daaruit ga je op een methodische manier te werk. Je bent hiervoor in het bezit van 
uitgebreide tools, zoals software, uitleesapparatuur, parts- en service manuals, voldoende gereedschap en voorraad welke is afgestemd op jouw 
klantenkring. Indien je graag wilt overleggen over een storing, dan kun je gebruik maken van twee hulplijnen: de Service Coördinator of de Technical 
Support Medewerker.

Je bestelt je eigen onderdelen, je schrijft je uren, je maakt je rapport op en aan het eind van de klus geef je feedback aan de klant wat je hebt gedaan. 
Wanneer de klus gereed is, neem je contact op met je Service Coördinator om de volgende klus door te spreken zodat je goed geïnformeerd weer op 
pad gaat.

Je werkt voornamelijk zelfstandig waarbij je bij sommige klussen met twee man sterk aan het werk bent. De technieken die je tegenkomt in je werk 
zijn zeer divers en lopen uiteen van elektrisch, hydrauliek tot mechanisch.

Onze ideale collega is iemand met:
 technische kennis op MBO/MTS-niveau of gelijkwaardig
 enige ervaring op het gebied van reparatie en onderhoud van diesel/hydraulisch 
 en/of elektrisch/hydraulisch gedreven machines of voertuigen
 goede communicatieve eigenschappen
 een zelfstandige werkhouding, maar die ook in teamverband kan werken
 gevoel voor kwaliteit en e�  ciëntie

Wij bieden:
 een leuke werksfeer binnen een gezonde organisatie,
 een enthousiast team dat voor elkaar klaar staat,
 veel afwisseling en een veelzijdige baan,
 een persoonlijk ontwikkelplan,
 een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

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.

Wil je reageren:
Ben jij er klaar voor om bij Prins aan de slag te gaan en kan jij je vinden in het bovenstaande pro� el? 
Dan horen wij graag van jou! Je kunt solliciteren via onderstaande link:

https://vacature.store/reageren/?vac=Monteur%20Buitendienst&cat=60


