
 

 

 

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 
ter uitbreiding van KWINT te Rotterdam 

De functie: 
Het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden c.q. reparatiewerkzaamheden op 
locatie aan hijs- en hefmaterialen (onder de haak) en kranen (boven de haak). 
 
Je taken zullen o.a. zijn: 

 Diverse soorten test-, inspectie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden; aan hef- 
en hijsmaterialen en/of kranen, zowel mechanisch, als hydraulisch, pneumatisch en 
elektrotechnisch 

 Diverse projecten, inspecties en spoelwerk op schepen 
 Opstellen van diverse rapportages en certificaten in ons geautomatiseerde systeem 
 Het geven van (technische) adviezen  

 
Wat vragen we van je? 

 Minimaal Middelbaar technisch onderwijs 
 2 jaar relevante werkervaring (pré) 
 Kennis en ervaring met hijsinstallaties en NEN 3140 
 In bezit van VCA 
 Rijbewijs B 
 Heeft werktuigbouwkundig inzicht 
 Kan werken met MS Office 
 Goede beheersing Nederlandse taal 
 Is bereid tot het volgen van opleidingen / cursussen 
 Is bereid om in het buitenland te werken 

 

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 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 hijs- en hefmiddelen en kranen. 
 
Reageren:  
Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. naar 
jobs@kwintgroep.nl t.a.v. Maaike Struis. 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met KWINT Offshore B.V. en 
vragen naar Timo van Gils 010-303 67 13. 
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