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Servicemonteur

Samen helpen we de
vernieuwers vernieuwen

Wat ga je doen
Als Servicemonteur zorg jij ervoor dat onze klanten een goede service
ontvangen. Jij ziet de uitdaging in zelfstandig storingen oplossen en het
onderhouden van eenvoudige tot complexe installaties op locaties door heel
Nederland. Hierbij werk je met verschillende technieken. Je werkt in een
enthousiast team van twaalf personen, binnen een afdeling waar iedereen
voor elkaar klaar staat. Er is altijd wel tijd voor een praatje!

Nederland is toonaangevend
in de wereldmarkt op het
gebied van land– en tuinbouw
en onderzoek naar
optimalisering van de
voedselproductie.

Ga je aan de slag als Servicemonteur, dan is geen dag hetzelfde. Wij hebben
veel verschillende klanten op veel verschillende locaties, met een diversiteit
aan installaties. Door deze diversiteit aan klanten en installaties zijn er in deze
functie veel mogelijkheden om kennis te vergaren en uit te breiden.

In die markt is Bosman Van
Zaal een belangrijke speler die
over de hele wereld Turn-Key
projecten realiseert op het
gebied van installaties,
productiekassen en
onderzoekcentra.

Ben jij diegene die van een uitdaging houdt, heb je affiniteit met de land- en
tuinbouw en zit je niet graag stil? Solliciteer dan direct!

Wie zoeken wij
Wij zoeken een enthousiaste, proactieve collega. Je gaat graag zelfstandig te
werk, maar je bent ook onderdeel van het team.
Overige functie-eisen:
 Een technische Mbo-opleiding, het liefst in de richting van elektro-/
energietechniek
 Een aantal jaren werkervaring in een storings-/service omgeving
 Kennis van water (irrigatiesystemen), verwarmingsinstallaties of
klimaatsystemen is een pré
 Ervaring met elektrisch lassen is een pré
 Verantwoordelijk
 Zelfverzekerd
 Betrouwbaar
 Een ﬂexibele instelling
 Bereid om storingsdiensten te draaien
 Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
 Rijbewijs B

Deze projecten staan bol van
hoogstaande technieken en
innovaties en dragen bij aan
een duurzame groei in de land
- en tuinbouwsector
wereldwijd.
Onze projecten zijn altijd uniek
en bevatten steeds nieuwe
uitdagingen.
Dit realiseren we samen met
ruim 200 betrokken en
enthousiaste collega’s vanuit
verschillende locaties.
Spreekt dit jou aan en beschik
je over technisch inzicht? Dan
willen we jou in ons team!

Wat bieden we jou
Je komt terecht in een nationaal en internationaal groeiend bedrijf met de
motivatie om met behulp van de nieuwste technieken wereldwijd mooie
projecten te realiseren. Het team is een mix van jonge mensen, ervaring en
technische kennis. We bieden vrijheid, verantwoordelijkheid, volop
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van
vakgerichte opleidingen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Hebben we jou enthousiast gemaakt? Mail dan je sollicitatie en CV naar
werken@bosmanvanzaal.com ter attentie van Carmen Mersch. Voor meer
informatie en vragen neem je contact op met Carmen via +31 297 344 344.

Je nieuwe uitdaging wacht op je op onze locatie in Aalsmeer!

www.bosmanvanzaal.com

