SERVICE MONTEUR
MONTEUR BIJ VITARO, DE ROBOTGRASMAAIER SPECIALIST VAN NEDERLAND!

HEB JIJ PASSIE EN INTERESSE VOOR ALLES WAT MET TECHNIEK TE MAKEN HEEFT
EN VIND JIJ HET HEERLIJK OM LEKKER BUITEN TE ZIJN?
DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
Vitaro is een jong dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in Robotgrasmaaiers voor zowel de particuliere
als de professionele markt. Gezien de snelle groei die wij mee maken, zijn wij op zoek naar een monteur.
Door het jaar heen installeer en repareer je robotgrasmaaiers in de prachtige tuinen van onze klanten.
In de wintermaanden sta je lekker warm en droog in de werkplaats voor het onderhoud.
Dit ga je doen:
In het maaiseizoen (maart t/m oktober) ben je met een volledig ingerichte bus op locatie bij de klanten.
Hier ben je bezig met het installeren, repareren of onderhouden van robotgrasmaaiers. Ervaring met de
machines is niet nodig. Met enig technisch inzicht heb je de fijne kneepjes van dit mooie product zo in de
vingers. Wanneer het koud begint te worden gaan de maaiers naar binnen, en wij dus ook! Samen met je
collega’s ben je in de werkplaats bezig met het reinigen en onderhouden van de maaiers: warm, droog én
gezellig!
Wat bieden wij?
Een leuke en gevarieerde baan, waarin je veel vrijheid en zelfstandigheid hebt. Je komt te werken in een
dynamisch en snel groeiend team, waarin dus veel ruimte is om jezelf te ontwikkelen.
Wat bieden wij verder:
Een vaste, fulltime aanstelling (variabel is bespreekbaar)
Een passend salaris bij je vaardigheden, kennis en kwaliteiten
Een werktelefoon en een werkbus (te gebruiken voor woon- werkverkeer)
Een informele en open werksfeer
Wat zoeken wij?
Een gedreven monteur die niet bang is om vieze handen te krijgen. Je kunt goed zelfstandig werken en
vind het leuk om met klanten in contact te zijn.
Verder vragen wij:
Een goede fysieke gesteldheid
Het bezit van rijbewijs B
MBO-niveau of gelijkwaardig
Affiniteit met techniek (ervaring is geen must, de wil om te leren wel!)
Interesse?
Stuur je sollicitatie (CV en korte motivatie) naar ron@vitaro.nl.
Voor meer informatie bel naar 0412-613149.
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