Servicemonteur Brabant-Limburg (M/V)
Ben jij een Servicemonteur met een proactieve houding? Ben je zowel mechanisch als elektrotechnisch
sterk onderlegd en woon je in de regio Brabant of Limburg? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Over Kanters
Kanters is een landelijk opererende full-service organisatie met de disciplines Riool, Infra en Onderhoud
Buitenruimte. Vanuit onze vestiging in Veghel wordt een diversiteit aan opdrachtgevers bedient; van
ontwerp tot en met realisatie, en van preventief onderhoud tot en met directe oplossingen bij storingen.
Dit doen we voor overheden, projectontwikkelaars, zorginstellingen, aannemers, ingenieursbureaus en
ondernemingen die werkzaam zijn in de industriële sector. We groeien en zijn voor onze regio
Brabant-Limburg op zoek naar een Servicemonteur.
Jouw functie
Als Servicemonteur ben je dagelijks onderweg voor preventief onderhoud, reparaties en storingen aan
gemalen (o.a. pompen, leidingwerk en bijbehorende besturingssystemen). Je maakt hierbij deel uit van
een team dat bestaat uit 20 andere servicemonteurs, 2 chauffeurs vacuümwagen, uitvoerder, 2
coördinatoren binnendienst, maintenance engineer/data-analist en een technisch commercieel adviseur.
De pompen en installaties waar jullie aan werken worden ingezet voor regen- en afvalwaterverwerking.
Onder onze klanten vallen overheden zoals gemeentes, waterschappen, provincies en defensie die
verantwoordelijk zijn voor het afvalwaterbeheer en droge voeten. Je hebt dus een enorm
verantwoordelijke baan. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 Het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud;
 Beoordelen van de conditie van pompen en installaties;
 Het verzorgen van servicerapporten en inspectieformulieren;
 Klanten adviseren over de reparatie of vervanging van pomponderdelen;
 Het verrichten van installatiewerkzaamheden zoals het monteren van pompen;
 Het oplossen van storingen en zorgen voor een correcte inbedrijfstelling.
Jij bent:
 Creatief in het bedenken van oplossingen;
 Communicatief vaardig;
 Technisch aangelegd en goed in het systematisch opsporen van storingen;
 Enthousiast en een positief ingestelde teamplayer;
 Proactief en gedreven.
Wat wij vragen:
 MBO werk- en denkniveau (technische richting);
 In bezit van rijbewijs B/E;
 VCA basis certificaat;
 NEN 3140 VOP certificaat of bereid om deze direct te halen;
 BRL14020 certificaat kwaliteit gestuurd pompenonderhoud of bereid om deze direct te halen;
 Bereid om van tijd tot tijd een 24-uurs storingsdienst te werken.
Het rooster wordt vooraf vastgesteld, dus je weet precies wanneer je storingsdienst hebt.

Heb je nog geen aantoonbare werkervaring als Servicemonteur? Geen probleem, wij kunnen jou on the
job trainen en opleiden. Eén vereiste… jij hebt twee rechter handen!
Wat wij bieden:

Een innoverende onderneming met veel zelfsturing;

Een eigen service(bus) met alle benodigde gereedschappen en materialen;

Een ervaren serviceteam om mee samen te werken;

En natuurlijk een marktconform salaris met goede secundaire voorwaarden.
Solliciteren
Heb jij interesse in de vacature Servicemonteur, reageer dan via sander.verhagen@kanters.eu.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

