
Wegens verdere uitbreiding zoeken we een nieuwe collega in onze werkplaats in Ridderkerk.  Als

monteur bij Rotrex hou je je bezig met onderhoud, renovatie, installatie en het repareren van lieren. Je

bent technisch sterk onderlegd, zorgt ervoor dat de werkplaats op orde is en bewaakt de voortgang van

het werk. Daarnaast verwachten we van je dat je samenwerkt met je collega's in de werkplaats en op

kantoor om Rotrex verder te laten groeien. We groeien dus flink en kunnen daar een POSITIEVE,

HARDWERKENDE en ZELFSTANDIGE collega bij gebruiken. We zetten er elke dag samen de schouders

onder en kunnen jou daarbij gebruiken. 

Iets voor jou? Kijk op WWW.ROTREX.EU bij onze vacatures!

 

MONTEUR WERKPLAATS

-VACATURE



LIFTING EXPERT GEZOCHT

We groeien flink en als gevolg daarvan is er een mooie functie ontstaan. We zijn op zoek naar
een nieuwe collega in Ridderkerk, die het werk met veel positieve energie en enthousiasme
tegemoet treedt.
 
Wat ga je doen?
Wij zijn specialist op het gebied van lieren en liertoebehoren, met oplossingen voor trekken,
hijsen en personentransport. Naast verhuur en verkoop verzorgen we ook technische inspecties,
preventief en correctief onderhoud en renoveren we bestaande equipment. Onze klanten zijn
bedrijven die werken in verschillende sectoren (bouw, offshore en infratechniek etc.).
 
Jouw hoofdtaak is om ervoor te zorgen dat onze huurvloot in perfecte technische conditie blijft.
Je verzorgt onderhoud, renovatie, installatie en het reparaties. Je verricht logistieke
werkzaamheden, waaronder de ontvangst en verzending van verkoopitems. Ook kan het
voorkomen dat je op locatie bij de klant aanwezig bent bijvoorbeeld voor een gebruiksinstructie.
Je zet jouw technische kennis in ter ondersteuning aan de binnendienstafdeling. 
 
We verwachten dat het hele pakket dat bij deze functie om de hoek komt kijken bij jou in goede
handen is.
 
Hoe ziet ons team er uit?
Rotrex B.V. is als zusterbedrijf nauw betrokken bij LGH. Geografisch is de afstand te verwaarlozen
(we zijn overburen) maar ook procesmatig ondersteunen we elkaar. Alles bij elkaar krijg je er in
Nederland alleen al zo'n 40 collega's bij. In een informele, open en professionele omgeving
maken we van beide bedrijven een succes. 
 
Wat maakt jou een goede kandidaat?
Je hebt een technische opleiding op MBO-niveau afgerond. Je hebt algemene kennis van
brandstofmotoren, hydrauliek en elektronica. Je bent prima in staat om klanten zelfstandig te
woord te staan, of bijvoorbeeld leveranciers voor technische ondersteuning (eventueel in het
Engels). Je bent een doener en bent bereid om letterlijk in de klei te staan en durft uitdagende
projecten aan te pakken. Je kunt overweg met een computer en bent in het bezit van rijbewijs B
(bij voorkeur BE). Tot slot ben je beschikbaar voor 40 uur per week.
 
Wat bieden we jou?
Een goed salaris, uitstekende arbeidsvoorwaarden en een prettige werkplek. Als klap op de
vuurpijl krijg je er hele leuke collega's bij die werken bij een informeel bedrijf dat hard en
internationaal groeit. Ook investeren we in jouw toekomst met behulp van coaching, trainingen
en opleidingen.
 
Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar jobs@rotrex.eu en richt deze aan Christiaan van der
Staaij.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

MONTEUR WERKPLAATS


