
 

Crown Intern Transport BV     04-06-2020                                                         

Hoe ziet jouw dag bij Crown eruit? 

Als Monteur werk je vanuit je thuislocatie en verricht je zelfstandig (preventieve) onderhoudswerkzaam-

heden aan onze heftrucks, stapelaars en andere intern transportmiddelen bij onze klanten op locatie. 

Geen dag is hetzelfde! Je ondersteunt hierbij je collega monteurs in de technische buitendienst en 

krijgt de mogelijkheid je binnen ons bedrijf te ontwikkelen tot een volwaardige Servicemonteur. Je 

werkt zelfstandig, maar kan steeds contact opnemen met je mentor-monteur om advies te vragen en 

te overleggen. 

 

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn het 

▪ Uitvoeren van alle (preventieve) onderhoudswerkzaamheden en kleine reparaties;  

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

transportmaterieel;  

▪ Melden en registreren van tekortkomingen en aanbevelingen doen ter verbetering; 

▪ Naleven van wettelijke eisen en voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en arbo; 

▪ Zorgen voor een schone werkomgeving en het met zorg behandelen van het gereedschap en 

materieel; 

▪ Promoten van extra service; 

▪ Correct invullen van werkopdrachten en urenverantwoording.  

 

Wat neem je mee? 

▪ Je bent nieuwsgierig en wil graag alles leren over onze heftrucks; 

▪ Een (recent) afgeronde technische opleiding (bijv. richting Elektrotechniek); 

▪ In het bezit van een VCA-diploma of bereid deze op korte termijn te halen; 

▪ Je beschikt over rijbewijs B; 

▪ Je kan zelfstandig werken en hebt een actieve en leergierige houding; 

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

een geautomatiseerd systeem; 

▪ Je hebt een goede kennis van het Nederlands; 

▪ Je bent woonachtig in de regio.  

 

Wat bieden wij jou? 

Sta jij aan het begin van je carrière en wil jij graag starten als Junior Servicemonteur? Bij Crown komt je 

terecht in een afwisselende baan in een snelgroeiend, internationaal bedrijf met een team van en-

thousiaste collega’s die graag jouw mentor-monteur willen zijn!  

Na een interne opleidingsperiode ga je zelfstandig aan de slag, waarbij je de mogelijkheid hebt je 

verder te ontwikkelen tot een (volwaardig) Servicemonteur. Je kunt rekenen op een salaris dat past bij 

je functie, aangevuld met extra voorwaarden die bij de functie horen (een eigen servicebus, tablet, 

mobiele telefoon) en een aantrekkelijke winstdelingsregeling.  

 

Hebben wij je interesse gewekt? 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan en uitzicht op een vaste aanstelling? Stuur dan je sollicita-

tiebrief en CV naar vacatures.nl@crown.com 

Wil je vooraf graag wat meer informatie, neem dan contact op met Barry Essed (Service manager) of 

Anita Steenbakkers (HR Manager) via 036-5494180.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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