
Het hoofdkantoor van Van Geel Heftruckservice is gevestigd in Tilburg. Wij zijn al bijna 40 jaar een gevestigd begrip in de wereld van het 
intern transport. Wij zijn er trots op, dat wij in de regio Noord-Brabant en ver daarbuiten, een goede naam hebben opgebouwd op het 
gebied van advies, verkoop, verhuur, service, onderhoud, reparatie en keuringen van intern transportmaterieel. Met drie filialen bestrijken 
we heel Brabant en Limburg.

De Van Geel Manier
We geloven bij Van Geel dat het succes van het bedrijf bepaald wordt door onze mensen. We werken volgens De Van Geel Manier waarbij 
we staan voor snel en duidelijk communiceren, gewoon doen wat je belooft en waarbij de basis is dat iedereen plezier in het werk heeft. 
Onze mensen werken in een familiebedrijf waar ze trots op zijn.

Geld verdienen is niet onze drijfveer
Dat klinkt raar voor een bedrijf maar daarmee bedoelen wij dat winst maken bij ons niet op nummer 1 staat. Wij geloven namelijk dat dat 
vanzelf komt als je plezier in je werk hebt & doet wat je belooft! Gezelligheid en gemoedelijkheid staan voorop bij onze medewerkers, 
onze cultuur en klanten. Is dat bijzonder? Ja, dat is het. De wensen van onze klanten zijn ons vertrekpunt, wij staan voor de beste service 
en oplossingen. Altijd. Spreekt dit je aan? Lees dan vooral verder want wij zijn op zoek naar een:
 

SERVICEMONTEUR INTERN TRANSPORT (M/V)
Wij willen graag ons team uitbreiden met een gemotiveerde servicemonteur intern transport.
Ervaring is een pré, maar wij geloven vooral in persoonlijkheid, talent en motivatie.

Functieomschrijving
Jij gaat met je eigen service bus op weg naar onze gewaarde klanten of je bent af en toe aan het werk in onze werkplaats. Bij onze klan-
ten op locatie voer jij diverse onderhouds- en reparatie werkzaamheden uit zoals bijvoorbeeld beurten en keuringen aan voornamelijk 
Toyota en BT trucks.

Uiteraard werken we ook aan andere merken en kun jij, samen met je 14 collega’s en meer dan 40 jaar ervaring, ook daar onze klanten 
mee van dienst zijn. Wat er ook aan de hand is met het intern transport, jij lost het voor de klant op.

Wat wij vragen:
 Frisse gemotiveerde houding.
 Ervaring in intern transport of uit de automotive branche is gewenst 
 Technisch inzicht op het gebied elektronica en hydrauliek
 Secuur en oog voor details
 Woonachtig in regio Tilburg.
 Ambitieus en leergierig.

Wat wij bieden:
 Een leuke en verantwoordelijke baan in een ambitieus familiebedrijf.
 Een informele sfeer waarin je je mening mag geven en waar initiatief op prijs wordt gesteld
 Een gedegen inwerkperiode waar we je graag alle tools en steun geven.
 Uitstekende primaire- en secundaire voorwaarden.
 Goede pensioenregeling en mogelijkheid tot extra atv-dagen.

Enthousiast?
Ik maak graag vrijblijvend met je kennis en ben benieuwd naar jouw visie op de functie.
Stuur een mailtje met je CV en motivatie naar: info@vangeelheftrucks.nl 
 


