Servicemonteur
Custers Hydraulica B.V. groeit en ontwikkelt door! Daarom zijn wij op zoek naar een
Servicemonteur voor onze Service & Reparatie afdeling. Lijkt het jou leuk om te
werken in een divers team, waar geen dag hetzelfde is? Dan zoeken wij jou!
Wij ontwikkelen, produceren en verkopen aluminium steigers, hydraulische
hoogwerkers en bieden maatwerkoplossingen voor de luchtvaartbranche. Sinds 1901
gevestigd in Venray. Safe access is ons motto, want veiligheid staat hoog bij ons in
het vaandel. Wij streven naar kwaliteit en maatwerk voor onze klanten en onze
medewerkers dragen hier elke dag een steentje aan bij.
Wat houdt de functie precies in?
In deze functie binnen Custers voer je zelfstandig service, onderhoud en keuringen uit
aan de hoogwerkers van onze klanten. Deze werkzaamheden worden zowel in onze
productiehal in Venray als op locatie bij de klant uitgevoerd. Jij wordt dan ook
enthousiast van contact met diverse klanten, verspreid in de Benelux. Dit is een
afwisselende baan en opleidingen volgen behoort tot de mogelijkheden.
Wat verwachten wij van jou?
• Minimaal MTS opleiding of gelijkwaardige kennis en capaciteiten;
• In bezit van rijbewijs B;
• Kennis van hydrauliek en elektra;
• Communicatief vaardig en klantgericht;
• Affiniteit met PLC- en hydraulische besturingstechnieken;
• Basiskennis Engels en Duits (spraak).
Wat kan jij van ons verwachten?
• Een passend salaris op basis van opleiding en ervaring;
• Een uitdagende functie voor 40 uur in dagdienst;
• Aangesloten bij de cao Metalektro;
• 27 vakantiedagen;
• 13 ATV dagen;
• Twee keer per jaar een niet-verzuimpremie bij 6 maanden zonder ziekmelding;
• Deelname aan de bedrijfspensioenregeling;
• Collectieve zorgverzekering (bij vast contract);
• Diverse leuke teambuilding uitjes, georganiseerd door onze
personeelsvereniging.
Lijkt het jou leuk om te werken binnen een productiebedrijf met een informele
werksfeer? Neem dan contact op met Eric Mommers. Wij zijn iedere dag telefonisch
bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via 0478-553000. Of stuur een rechtstreekse mail
met jouw sollicitatie naar e.mommers@custers.nl. Kijk ook gerust op onze website
www.custers.nl voor meer informatie over onze organisatie en producten.
Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

