
 

 

 

Al ruim 130 jaar is KWINT leverancier van hijs- en hefmiddelen en heeft het een eigen 
zeilmakerij. Sinds 1883 leveren wij hijsmiddelen op het gebied van de bouw, kraanbedrijven, 
industrie, transport, offshore en windenergie, scheepsbouw en de landbouw. Keuring en 
inspectie van hijsmiddelen is een vast onderdeel van onze dienstverlening. KWINT is een 
familiebedrijf, heeft van oudsher een landelijke dekking en is sterk groeiende. We zijn volop in 
ontwikkeling en om alle kansen optimaal te benutten zijn wij op zoek naar een: 
 

Servicemonteur 
Noord Nederland 

De functie: 
Als Servicemonteur bij KWINT heb je een zelfstandige baan in de buitenlucht. Je verricht 
allerlei soorten test-, inspectie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan hef- en 
hijsmaterialen, waarbij je de klant op de eerste plaats zet. Je komt terecht in een team van 
collega’s die ten allen tijden klaar staan om je te helpen waar nodig. Bij KWINT vinden we 
werksfeer erg belangrijk en deze is dan ook goed aanwezig in een hele informele sfeer. Wij 
willen niet alleen jou wat leren, maar ook leren wij zelf graag van onze medewerkers. 
 
Wat vragen we van je? 

Heb je werktuigbouwkundig inzicht? Ben je technisch? Heb je eventueel iets in de 
elektrotechniek gedaan? Voor deze functie heb je in ieder geval Middelbaar Technisch 
Onderwijs nodig. Verder vragen wij een nuchter persoon die een passie heeft voor techniek. 
Ben je dan ook nog bereid tot het volgen van opleidingen/cursussen? Aarzel niet en solliciteer! 
 

Wat bieden wij? 
Wij bieden veelzijdigheid, doorgroeimogelijkheden, scholing en opleiding. We zijn een 
dynamisch bedrijf dat continu in beweging is. We kennen een prettige werksfeer en een open 
cultuur. Wij bieden een fulltime functie, waarbij je flexibel bent in de te verrichten 
werkzaamheden, werktijden en locaties. We bieden een contract voor bepaalde tijd met grote 
kans op een contract voor onbepaalde tijd, met goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden volgens de SZS-cao. Daarnaast zijn er bij KWINT vele 
opleidingsmogelijkheden, zoals een opleiding tot keurmeester kranen en/of hijs- en 
hefmiddelen. 
 
Reageren:  
Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. naar 
jobs@kwintgroep.nl t.a.v. Maaike Struis. Beschik je niet over de gevraagde 
ervaringen/diploma’s, maar spreekt de vacature je wel aan? Neem gerust contact op en vraag 
naar de mogelijkheden! 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met KWINT B.V. en vragen 
naar Maaike Struis 050-316 89 89. 
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