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Hoe ziet jouw dag bij Crown eruit? 

Als Binnendienstmonteur voor onze werkplaats in Almere ben je verantwoordelijk voor het inspecteren, 

repareren en gereedmaken van onze Crown heftrucks die binnenkomen bij onze Werkplaats. 

In je functie rapporteer je direct aan de Workshop Manager, waarmee je nauw samenwerkt. 

 

 

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn het 

 

▪ Inspecteren en registreren van de status van het ontvangen interntransportmaterieel; 

▪ Gereed maken van het interntransportmaterieel en instellingen volgens specificaties en klantwen-

sen; 

▪ Plaatsen van accessoires op het intern transport materieel conform Crown richtlijnen en opdracht; 

▪ Uitvoeren van onderhoud, reparaties en reinigingen conform de opdracht, offerte en/of (BMWT) 

richtlijnen; 

▪ Uitvoeren van de eindcontrole op het interntransportmaterieel en eigen werkzaamheden conform 

Crown richtlijnen; 

▪ Monitoren van de voorraad, bij tekorten informeren van de afdeling Planning; 

▪ Onderhouden van de werkplaats en gereedschappen conform Crown richtlijnen.  

 

 

Wat neem je mee? 

Voor deze uitdagende functie zijn we op zoek naar een Binnendienstmonteur die denkt in oplossingen 

en fulltime (40 u/week) beschikbaar is. Je werkt graag in een team, bent sociaal en communicatief 

vaardig, hebt een servicegerichte instelling en hebt bij voorkeur ervaring met heftrucks.  

 

Verder beschik je over een  

 

▪ Vmbo 3 werk- en denkniveau; 

▪ Elektrotechnische opleiding niveau 3 is een pré; 

▪ 0 - 3 jaar relevante werkervaring; 

▪ Heftruckcertificaat (of bereid dit te halen); 

▪ VCA-Basis (of bereid dit te halen); 

▪ Goede beheersing van de Nederlandse taal en computerervaring; 
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Wat bieden wij jou? 

Je gaat werken in een klein serviceteam binnen een snelgroeiend, internationaal bedrijf, waarin je de 

mogelijkheid hebt jezelf te bewijzen en verder te ontwikkelen. Wij bieden je een fulltime baan met uit-

zicht op een vast dienstverband, een vast salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO Me-

talektro).  

 

 

Hebben wij je interesse gewekt? 

Wil je graag aan de slag en is deze functie echt iets voor jou? Stuur dan je motivatiebrief en CV aan ons 

toe via vacatures.nl@crown.com ? Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je bellen 

met Barry Essed (Service manager) via tel. 06-53 360 301. 

 

Een PPA-test maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 
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