SERVICE MONTEUR HYDRAULIEK Fulltime
Wegens toenemende drukte zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste monteur buitendienst voor
hydraulische systemen bij Hydroton. Als Servicemonteur ben je met jouw volledig ingerichte servicewagen bij
onze klanten ter plaatse. Je werkt aan complexe systemen waar je al jou technische kennis op los kunt laten.
Wil jij samen met een enthousiast team de hydraulische systemen die wij ontwerpen en bouwen, op locatie
aansluiten en in bedrijfstellen? Dan is dit dé uitdaging voor jou !

WAT ZIJN DE TAKEN VAN DEZE FUNCTIE:
– Het aansluiten en in bedrijfstellen van hydraulische aggregaten, cilinders en systemen bij de klant, in
teamverband, met hoge mate van zelfstandigheid.
– Aanleggen leidingwerk, aansluiten componenten (hydraulisch en elektrisch), testen en inregelen.
– Verhelpen van voorkomende storingen aan hydraulische systemen op locatie.
– Het uitvoeren van inspecties en plegen van onderhoud aan de gebouwde systemen op locatie.
– Opdrachten variëren van een halve dag tot twee weken op locatie, voornamelijk binnen NL.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
– Nauwkeurig, enthousiast, leergierig en zelfstandig werkend
– Minimaal LTS/ MBO techniek afgerond
– Ervaring met werken aan/met hydraulische installaties
– Ervaring met werken op locatie
– Sociaal en goed kunnen samenwerken
– Geen negen tot vijf mentaliteit; je houdt van aanpakken

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
– Goede inwerkperiode in een leuk team
– Goed salaris en goede beloning van overuren
– Ruime verlofdagen regeling
– Een werkgever die mensen wil laten ontwikkelen
– Vertrouwen in de medewerkers en zelfstandigheid
– Opleidingen met betrekking tot hydrauliek
– Goede arbeidsvoorwaarden en opbouw van pensioen
– Goed gereedschap, servicewagen en telefoon ter beschikking
– Informele bedrijfscultuur, met leuke collega’s.
Ben jij deze vlotte monteur ? Stuur dan snel een CV met motivatie naar ons toe, dan laten
wij op korte termijn weten of we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
Sollicitaties kun je richten aan: Vacature[A]hydroton.nl

OVER HYDROTON:
Hydroton Engineering ontwerpt, bouwt en installeert hydraulische installaties voor haar klanten.
Wij zijn werkzaam vanuit Nederland, en onze producten worden over de hele wereld gebruikt
door klanten die met onze ‘custom made’ installaties werken.
Hydroton is werkzaam in vele technische branches, zoals: Yachtbouw, Machinebouw, Offshore,
Betonbouw, Energie-Olie- en Gasindustrie, Landbouw, Civiele bouw (Bruggen en Sluizen),
Heavy-Lifting industrie, Transportsector en Vliegtuigindustrie.

