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Hoe ziet jouw dag bij Crown eruit? 

 

Als Servicemonteur start je vanuit je thuislocatie en verricht je werkzaamheden bij onze klanten op locatie. 

De werkzaamheden zijn erop gericht om een optimale bedrijfszekerheid van het bedrijfsmiddel voor de 

gebruiker te realiseren.   

 

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn het 

 

▪ Analyseren en effectief oplossen van storingen; 

▪ Uitvoeren van reparaties, inspecties en onderhoudswerkzaamheden; 

▪ Uitvoeren van periodieke keuringen; 

▪ Advies uitbrengen aan onze klanten over het gebruik en onderhoud van het aanwezige intern trans-

portmaterieel;  

▪ Promoten van extra service. 

 

Je werkt zelfstandig, maar kan steeds contact opnemen met je teamleader om advies te vragen en te 

overleggen. 

 

Wat neem je mee? 

Om in aanmerking te komen voor deze uitdagende functie als Servicemonteur herken jij jezelf in de 

onderstaande punten: 

 

▪ Je wil graag alles leren over onze heftrucks; 

▪ Technische kennis heb je verkregen door een opleiding MTS/MBO – Elektrotechniek (niveau 3); 

▪ Je hebt door kennis en ervaring een vergelijkbaar niveau.  

▪ Meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie is een pre; 

▪ Je bent in het bezit van rijbewijs B;  

▪ Je kan prima zelfstandig werken; 

▪ Je bent ordelijk en correct in het opvolgen van planningen en het bijhouden van werkorders via een 

geautomatiseerd systeem; 

▪ Het is van belang dat je een goede kennis van het Nederlands hebt; 

▪ Bovendien ben je bereid om storingsdiensten te draaien (eens per kwartaal). 

▪ Je woont in de omgeving van Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Zwolle, Noord-Holland (Enkhuizen),  

Utrecht of Woerden/Nieuwegein.  
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Wat bieden wij jou?  
Je komt terecht in een afwisselende baan in een snelgroeiend, internationaal bedrijf.  
Na een interne opleidingsperiode ga je zelfstandig aan de slag, waarbij je de mogelijkheid hebt je verder 
te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en/of cursussen.  

Wij bieden je een fulltime baan met uitzicht op een vast dienstverband, een vast salaris en goede se-

cundaire arbeidsvoorwaarden (CAO Metalektro).  
Je kunt hierbij denken aan een vaste onkostenvergoeding, mobiele telefoon, tablet en overwerkvergoe-
ding. 

 

Enthousiast geworden? Solliciteer! 

Vind je het leuk aan de slag te gaan in een afwisselende functie binnen een bedrijf in volle groei? En ben 

je woonachtig in een van de regio’s, mail dan je sollicitatiebrief en CV naar vacatures.nl@crown.com 

Wil je liever eerst meer weten over de functie, dan kun je bellen met Claudio Stevens (Teamleader 

Service). Wie weet drinken wij binnenkort samen een kop koffie. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 
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