
Op dit moment hebben wij de volgende openstaande vacature:  

 

Monteur Buitendienst midden en zuid Nederland 

 

Functieomschrijving  
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit: 
- Uitvoeren van: 
  Onderhoud- en certificeringwerkzaamheden  
  Herstelwerkzaamheden en installatiewerkzaamheden aan garage apparatuur 
  en met name hefinstallaties en electro technische wielservice apparatuur zoals uitlijner, balanceer en 
  demonteerapparatuur . 
- Optimale communicatie met de klant 
- Beheren van de autovoorraad 
- Onderhouden van het contact met: 
  Planner / Vertegenwoordigers/ Werkvoorbereiders/ Technisch specialisten 
  Technical support 
- Administratie / rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte afspraken 
  
Functie-eisen 
Wij denken aan een enthousiast persoon die voldoet aan de volgende functie-eisen: 
- Technische opleiding op LTS/MTS- niveau (WTB/Elektrotechniek) 
- Affiniteit met gangbaar computergebruik  
- LTS/MTS werk- en denkniveau 
- Kennis van Engels is een pré 
- Rijbewijs B en bij voorkeur E 
- Woonachtig in de regio Midden-West nederland 
  die beschikt over de volgende competenties: 
- Klantgerichtheid 
- Zelfstandigheid en representatief 
- Efficiency 
- Flexibiliteit (gedrag, tijd en werkzaamheden) 
- Communicatieve vaardigheden 
- Stressbestendigheid 

 

Bedrijfsprofiel 
Rijpma Equipment Nederland bv levert apparatuur voor de werkplaats van auto-, schade- en 
bandenservicebedrijven. Zowel voor vervanging als voor de complete inrichting van de werkplaats heeft Rijpma 
Equipment Nederland bv zich de afgelopen jaren als professionele partner bewezen. De organisatie levert vanuit 
Baambrugge alle apparatuur plus onderdelen alsmede updates voor het auto- en bandenbedrijf. 
Rijpma Equipment Nederland bv staat voor kwaliteit en service, door de  platte organisatie zijn de lijnen kort 
waardoor snel geschakeld kan worden en de klant voorziet wordt in zijn behoefte. Apparatuur welke wij leveren 
zijn: hefbruggen, wielservice apparatuur, remtestbanken, aircoservice apparatuur, hydraulic apparatuur, APK 
emissie apparatuur en apparatuur voor olie, vet, water en lucht, etc. 
 
Bedrijfscultuur 
Je komt te werken in een jonge en dynamische organisatie. Er wordt van je verwacht dat de schouders er flink 
onder worden gezet en net zoals je collega's heb je geen van 09.00 tot 17.00 uur mentaliteit, het is een “Hands-
On” cultuur waarin je je zelf goed kan profileren en ruimte krijgt voor eigen initiatieven.  In de organisatie hangt 
een informele sfeer en binnen de groep is er een ruime mate van perspectief om jezelf te ontwikkelen en door te 
groeien. Je krijgt de beschikking over een representatieve bedrijfswagen welke ingericht is voor jou 
werkzaamheden, laptop en smartphone zijn. Salaris en pensioenvoorziening zijn vanzelfsprekend aangepast aan 
de funktie.  
 
Acquisitie naar aanleiding van de vacature is niet gewenst. 

U kunt uw sollicitatiebrief met bijbehorende C.V. kunt u richten aan: 

 

Rijpma Equipment Nederland bv 

T.a.v. M. van den Haak-Koudenburg 

Rijksstraatweg 105 B1 

1396JH Baambrugge 

administratie@rijpmaequipment.nl 
0294-267016 

 


