Al 135 jaar is KWINT leverancier van hijs- en hefmiddelen en zeilmakerijproducten. Sinds 1883 leveren
wij hijsmiddelen en zeilmakerijproducten 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 en heeft van
oudsher een landelijke dekking. We zijn volop in ontwikkeling en om alle kansen optimaal te benutten
zijn wij op zoek naar een:
Servicemonteur (Elektrotechniek)
ter uitbreiding van KWINT te Rotterdam
De functie:
Het zelfstandig uitvoeren van diverse soorten test-, inspectie-, reparatieonderhoudswerkzaamheden aan elektrotechnische installaties in de hijs- en heftechniek.

en

Je taken zullen o.a. zijn:
Als Monteur Elektrotechniek verzorg je de service en onderhoud aan diverse elektrotechnische
machines, apparatuur en installaties in de hijs- en heftechniek. Je voert test en inspectie
werkzaamheden uit. Je verhelpt storingen en doet modificaties aan de installaties. Je bent heel
klantgericht en kan goed zelfstandig werken. Zowel intern als extern kun je technische adviezen geven.
Daarnaast stel je diverse rapportages op in ons geautomatiseerde systeem. Alles voer je uit volgens de
gestelde procedures, waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staan.
Wat vragen we van je?
 Opleiding richting elektrotechniek
 2 jaar relevante werkervaring (pré)
 In bezit van VCA
 Rijbewijs B
 Goede beheersing Nederlandse taal
 Is bereid tot het volgen van opleidingen / cursussen
Wat bieden wij?
Wij bieden veelzijdigheid, 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 hijs- en hefmiddelen en kranen.
Reageren:
Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. naar jobs@kwintgroep.nl t.a.v.
Yvonne Veenma.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de Teamleider S&I Richard
Datema 050-3168905

