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Ter versterking van ons serviceteam zijn wij per direct op zoek naar een 

Servicemonteur Heftrucks voor de regio Zuid-Limburg (Echt) 

 

 

Jouw uitdaging 

Als Servicemonteur start je met een moderne en goed uitgeruste bedrijfsbus vanuit je thuislocatie en 

voer je onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit voor onze klant(en) binnen jouw regio.  

Jouw werkzaamheden zijn erop gericht de gebruikers een optimale bedrijfszekerheid te bieden van het 

transportmaterieel. 

 

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden  

▪ 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 je kan steeds contact opnemen met je teamleider om advies te vragen en te 

overleggen. 

 

Wat neem je mee? 

Om in aanmerking te komen voor deze uitdagende functie als Servicemonteur Heftrucks 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 werkervaring in een vergelijkbare functie is een pre; je bent bijv. al eerder succesvol 

geweest als elektromonteur, automonteur, autotechnicus, heftruckmonteur, monteur intern 

transport, motorvoertuigentechniek, elektrotechniek etc.; 

▪ Je bent in het bezit van rijbewijs B; 

▪ Je kan prima zelfstandig werken; 

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

een geautomatiseerd systeem; 

▪ Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal; 

▪ Je bent bereid om storingsdiensten te draaien (eens per kwartaal). 

▪ Je woont in de regio Echt of nabije omgeving (ca. 30 minuten reisafstand). 
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Wat bieden wij jou? 

Je komt terecht in een afwisselende baan in een internationaal bedrijf met een informele bedrijfscultuur. 

Na een gedegen 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 direct in onze dienst aan met uitzicht op een vast dienstverband en een 

marktconform salaris (afhankelijk van je ervaring).  

Daarnaast bieden wij je goede secundaire arbeidsvoorwaarden (cao Metalektro) waaronder 40 verlof-

dagen (27 vakantiedagen en 13 adv-dagen) en een gedeeltelijk premievrij pensioen. Verder kun je 

denken aan een bedrijfsbus, vaste netto onkostenvergoeding, mobiele telefoon, tablet en een prima 

overwerkvergoeding. 

 

Enthousiast geworden? Solliciteer! 

Heb jij passie voor techniek, hou je van variatie en zie je het als een uitdaging aan de slag te gaan in 

deze zelfstandige functie? Ben je woonachtig in de regio Echt of nabije omgeving? Dan zijn wij op zoek 

naar jou!  

Mail ons je sollicitatie en CV en dan hoor je snel van ons. Wil je liever eerst meer weten over de functie, 

bel dan met Claudio Stevens (Teamleider Service).  

 

Meer over Crown 

Crown is sinds 1960 actief in de markt voor intern transport en heeft sindsdien naam gemaakt als 

toonaangevend innovator van hoogwaardige heftrucks en stapelaars. Crown ontwerpt en produceert 

tot 85% van al zijn heftruckcomponenten, waaronder belangrijke onderdelen zoals motoren, aandrijf-

eenheden en elektronische modules. Met het Crown logo aan de buitenkant kun je vertrouwen op de 

binnenkant. 

Crown ontwerpt, produceert, distribueert, onderhoudt en ondersteunt producten voor intern transport 

die onze klanten een meerwaarde bieden, of het nu om onze kleinste palletwagen of onze hoogst hef-

fende smallegangentruck gaat. Ons omvangrijke, wereldwijde dealernetwerk levert een breed scala 

aan hoogwaardig materieel voor intern transport, magazijnoplossingen en ondersteunende diensten. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 


