Vacature
Allround medewerker / werkvoorbereider – fulltime
Beschik je over de nodige kennis van hydraulische systemen? Heb je de benodigde ervaring en/of
ben je bereid cursussen te volgen? Dan helpt HydrauliekService jou aan een nieuwe uitdaging!
De naam “HydrauliekService” zegt het al: wij houden ons o.a. bezig met onderhoud/reparatie van
hydraulische systemen, opbouw van kipperunits, levering/reparatie van slangen, cilinders,
koppelingen, motoren, kleppen, ventielen, etc. Onze kracht is dat bijna alles op het gebied van
hydrauliek op voorraad ligt en het personeel daarbij over de kennis beschikt van alle producten.
HydrauliekService is een zelfstandige onderneming gevestigd in Gellicum (gemeente West-Betuwe),
dat beschikt over een grote klantenkring binnen de omgeving. Wegens groei zijn wij daarom opzoek
naar een allround medewerker / werkvoorbereider om ons team te komen versterken. Tevens gaan
wij door deze groei verhuizen naar een nieuw te bouwen onderkomen in Beesd om nog meer aan de
klantvraag te kunnen voldoen.
Wij willen ons dan ook profileren als one-stop hydrauliek shop met de slogan ‘’de beste raad is
voorraad’’.
Als allround medewerker / werkvoorbereider houd je je voornamelijk bezig met:
 Werkvoorbereiding van projecten
o Technische tekeningen maken
o Calculeren
o Gedetailleerde stuklijst maken
 Balie
o Het helpen en adviseren van klanten d.m.v. productverkoop
o Telefoon aannemen
Functie-eisen:
 Affiniteit en aantoonbare ervaring met hydrauliek (of bereid cursussen te volgen)
 In het bezit van een geldig diploma (wat relevant is voor hydrauliek)
 Het logisch kunnen beredeneren van problemen en meerdere oplossingen kunnen bedenken
 Je bent stressbestendig, nauwkeurig, initiatiefrijk en beschikt over een zelfstandige instelling
 Je bent beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
Wat bieden wij:
 Salaris conform metaalunie cao
 Professionele kleding en persoonlijke beschermmiddelen
 Afgezonderde ruimte om rustig te kunnen tekenen/calculeren
 Een zeer uitdagende baan met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 Een baan met grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 Een werkplek met een persoonlijke werksfeer waarin humor, collegialiteit en optimale inzet
een belangrijke rol spelen
 Het meest uitgebreidste assortiment hydrauliekcomponenten van de regio!
Meer informatie of solliciteren?
Om meer te weten te komen over HydrauliekService raden wij aan om de website te bezoeken en/of
contact met ons op te nemen.
Durf je de uitdaging aan en wil je bewijzen dat je een echte hydrauliekexpert bent? Mail dan je
motivatiebrief en CV naar info@hydrauliekservice.nl of contact ons via onderstaande gegevens!
Tel: 0345 – 68 40 10 (vraag naar Martien)
06 22 37 47 45
www.hydrauliekservice.nl

