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Hoe ziet jouw dag bij Crown eruit? 

 

Als Servicemonteur werk je vanuit je thuislocatie en verricht je werkzaamheden bij onze klanten op loca-

tie. 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 

transportmaterieel;  

▪ 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? 

 

▪ Je hebt interesse om via een interne opleiding alles te leren over heftrucks; 

▪ technische kennis heb je verkregen door een opleiding MTS/MBO – Elektrotechniek; 

▪ 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 zelfstandig werken 

▪ 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. 

 

 

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 ontwikke-

len. Je kunt rekenen op een salaris dat past bij je functie, ervaring en prestaties, aangevuld met extra 

voorwaarden die bij de functie horen.  

 

Hebben wij je interesse gewekt? 

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

ben je woonachtig in de nabije omgeving van Capelle a/d IJssel/Waddinxveen of Arnhem-Tiel, stuur dan 

je sollicitatiebrief en CV naar vacatures.nl@crown.com 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 
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