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Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega.
Heb jij vroeger je brommer zelf opgevoerd?
Dan zoeken wij jou!

Over ons
Themmen Heftrucks is een professionele, groeiende organisatie gevestigd op
bedrijventerrein ‘De Hemrik’ in Leeuwarden. Naast de verkoop en verhuur van
heftrucks, onderhouden en repareren wij heftrucks en hoogwerkers in onze werkplaats
én op locatie.
Binnen de organisatie wordt er veel aandacht besteed aan opleidings- en
doorgroeimogelijkheden. De sfeer is informeel en onze medewerkers zijn klantgericht
en trots op het werk wat ze afleveren. Collega`s staan continu voor elkaar klaar en
delen graag hun kennis met je.
Voor het onderhoud en reparatie van onze heftrucks zijn wij op zoek naar een:

Heftruckmonteur
In deze fulltime functie werk je voornamelijk in de werkplaats, maar ga je eventueel
ook naar klanten op locatie, waar je verantwoordelijk bent voor het onderhouden en
het oplossen van storingen aan heftrucks. Onze service is onze kracht waarbij kwaliteit
en flexibiliteit zeer belangrijk zijn. Het takenpakket voor de heftruckmonteur bestaat
onder andere uit de onderstaande werkzaamheden.
Werkzaamheden
•
•
•
•

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan diesel-, LPG- en elektro heftrucks.
Opsporen en oplossen van storingen.
Reparaties lopen uiteen van mechanisch, hydraulisch tot elektrisch gebied.
Werkzaamheden worden zowel in de werkplaats als op locatie uitgevoerd.

Wij zoeken
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde collega die blij wordt van het werken aan
heftrucks en het oplossen van storingen.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau in technische richting (bij voorkeur richting
Elektrotechniek of Autotechniek);
Je bent in het bezit van rijbewijs B;
Je hebt goed technisch inzicht en je bent bereid tot het volgen van werkgerelateerde cursussen;
Je bent enthousiast, flexibel en creatief in het vinden van technische
oplossingen;
Een teamplayer;
Zelfstandig, flexibel, klant- en servicegericht en je wilt een uitstekende kwaliteit
leveren;
Een heftruckrijbewijs is een pré.

Wij bieden
Als Heftruckmonteur ontvang je een passend salaris, aangevuld met goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Themmen Heftrucks hanteert de CAO Metaal &
Techniek.
Daarnaast krijg je:
• de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door middel van diverse opleidingen;
• ondersteuning van vakbekwame collega’s;
• een prettige en professionele werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng.

Kom jij ons team versterken?
Heb jij ervaring als automonteur en papieren in deze richting en ben je op zoek naar
een leuke uitdaging in een enthousiast team? Dan zoeken wij jou!
Stuur je Curriculum Vitae met motivatiebrief naar: office@themmen.nl.

Informatie
Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature?
Neem dan gerust contact met ons op.
Je kunt bellen met Mark Themmen, telefoonnummer 0518-413007.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

