
 

 

 

Al ruim 135 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, overheid en de landbouw. Keuring en inspectie van 
hijsmiddelen is een vast onderdeel van onze dienstverlening. KWINT is een familiebedrijf en heeft  een 
landelijke dekking met vestigingen in Groningen, Dordrecht en Tilburg. We zijn groeiende en volop in 
ontwikkeling. Om aan deze groeiende vraag te voldoen zijn wij op zoek naar: 
 

Keurmeester/Servicemonteur Boven de haak 
Regio Rotterdam 

 
De functie: 
Als Keurmeester maak je deel uit van een dynamisch team van +/- 20 monteurs verdeeld over 
Nederland en ben jij het visitekaartje van de organisatie. Vanaf je woonplaats ga je naar onze klanten 
op locatie en voer je zelfstandig inspectie- en onderhoudswerkzaamheden c.q. 
reparatiewerkzaamheden aan hijs- en hefmaterialen en kranen  uit, volgens AMTeK richtlijnen. Ook 
het lokaliseren en oplossen van storingen maakt deel uit van je functie. 
 
Je taken zullen o.a. zijn: 

 Diverse soorten test-, inspectie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden; aan hef- en 
hijsmaterialen en kranen, zowel mechanisch en elektrotechnisch 

 Opstellen van diverse rapportages en certificaten in ons geautomatiseerde systeem 
 Het geven van (technische) adviezen  

 
Wat vragen we van je? 

 Technische MBO opleiding ( Elektro/WTB/Mechatronica) 
 Aantal jaren werkervaring 
 VCA / Rijbewijs B 
 Affiniteit met mechanische en elektrotechnische omgeving/hijs- en hefmiddelen 
 Goede beheersing Nederlandse taal 

 

Wat bieden wij? 
KWINT is een dynamisch bedrijf dat continu in beweging is. We kennen een prettige werksfeer en een 
open cultuur. Wij bieden een boeiende fulltime functie, waarbij wij flexibiliteit verwachten 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. Dit betekent naast vakantiedagen ADV dagen en een goede pensioenregeling. 
Tevens ontvang je in deze functie een toeslag voor overwerk en een auto/telefoon van de zaak. 
 
Reageren:  
Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. naar jobs@kwintgroep.nl  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze Service Manager Paul 
Wolters (06-30268916). 

mailto:jobs@kwintgroep.nl

