
SERVICEMONTEUR
DIE DENKT IN OPLOSSINGEN EN DAARBIJ DE KLANT CENTRAAL STELT ... 

Daarnaast heb je interesse in (duurzame) technieken, ben je servicegericht, functioneer je goed in een team en heb je geen 9-tot-5-mentaliteit. Als servicemonteur 
ben je in de regio verantwoordelijk voor de service en het onderhoud aan diverse installaties en toestellen zoals Cv-ketels, warmte-terugwin ventilatiesystemen  
en regeltechniek.

Wat bieden wij?
• Een plezierige en uitdagende werkomgeving binnen een hecht familiebedrijf 
• Uitstekend salaris aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Een leuke en afwisselende baan voor 40 uur per week 
• Een voor service ingerichte bedrijfswagen 
• Een prettige werksfeer in een enthousiast en gemotiveerd team 
• Opleiding en vakgerichte cursussen
• Vrijdagmiddagborrel mét borrelnootjes

HET BESTE U
IT ÉÉN W

ERELD.

Werken in de wereld van morgen. Ben je enthousiast?
Ben jij een enthousiast en energiek persoon die de uitdaging wil aangaan in een dynamisch bedrijf? Beschik jij 
over de juiste communicatieve vaardigheden, denk je vooral in oplossingen en wil jij je verder ontwikkelen op 
het gebied van (duurzame) installaties? Ga dan snel naar www.werkenindewereldvanmorgen.nl voor een eerste 
kennismaking met Aqualon van Zutphen!

Zo werkt solliciteren bij ons. Fijn hé!
Een sollicitatiebrief en CV is niet verplicht. Stuur ons simpelweg jouw gegevens via hr@aqualonvanzutphen.nl of 
solliciteer direct via de button ‘solliciteer & match’ bij onze vacatures op de website. 

Bellen of app’en met onze HR-afdeling kan ook via +31 (0)6 25 47 16 45. We maken graag een afspraak met je voor 
een kennismakingsgesprek. Wij gaan altijd vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens.

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

Wat verwachten wij?
• Je hebt een (installatie)technische achtergrond
• Je bent enthousiast en representatief
• Je bent communicatief vaardig en beschikt over een  
 servicegerichte en klantvriendelijke instelling
• Je bent in het bezit van een rijbewijs (B)
• Je hebt een mbo-ervaringsniveau 

VACATURE
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