Functieomschrijving
Elektromonteur
Als elektromonteur houd jij je bezig met het de elektrisch technische aspecten rondom onze
machines en installaties. Je houdt je bezig met onderhoud, storingen, reparaties en revisies. Je speelt
een belangrijke rol bij het in bedrijf stellen en installeren van nieuwe machines en installaties en bij
het oplossen van storingen. Je zult werkzaamheden uitvoeren op locatie bij onze klantrelaties,
hiervoor maak je gebruik van een volledig uitgeruste serviceauto, daarnaast voer je werkzaamheden
uit in onze werkplaats. Door jouw inzet blijven onze klanten op volle toeren draaien.
Dit ben jij:
• Met jouw communicatieve vaardigheden en klantgerichte instelling ben jij het visitekaartje
van ons bedrijf
• Je hebt ervaring als (zelfstandig) servicemonteur en bent in het bezit van rijbewijs B
• Je kunt goed zelfstandig maar ook in teamverband werken en bent proactief
Dit zijn wij:
Havantec Food Equipment is een solide bedrijf en bestaat ruim 20 jaar. Onze ervaring, kennis en
sterke partners maken ons specialist op het gebied van verkoop, advisering en service van
productiemachines/-lijnen, hygiëne oplossingen en RVS bedrijfsinrichting voor de
voedingsmiddelenindustrie. Onze klanten bevinden zich grotendeels in Nederland, België en
Duitsland, maar zijn ook daarbuiten te vinden zoals; Spanje, England, Verenigde Staten,
Dominicaanse Republiek en Japan.
Havantec is een familiebedrijf met korte lijnen en een open en informele bedrijfscultuur. We hebben
een leuk en gezellig team waarbinnen vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid erg belangrijk is.
Dit bieden wij:
• Werken in een leuk en gezellig team met veel vrijheid
• Afwisselende baan
• Korte lijnen en een open en informele bedrijfscultuur
• Salaris passend bij je kennis en ervaring
• Fulltime functie
• Uitzicht op een vast dienstverband
• Telefoon van de zaak
Ja, ik wil deze baan:
Zoek je een leuke en afwisselende baan en herken je jezelf in de voorwaarden, solliciteer dan snel!
Stuur je sollicitatie met jouw CV en motivatie snel naar: vacature@havantec.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

