
                                                                          

         

 
 

 
 
 

Servicemonteur  (Fulltime - 40 uur per week) 
     

Als servicemonteur verzorg je de installatie, service en onderhoud van onze hogedruk reinigingsinstallaties, 
veelal op locatie van de klant. Je bent het gezicht van onze onderneming en zorgt samen met jouw team voor 
maximale klanttevredenheid. 

 
Wat ga je doen: 
 

• Installatie/montage van nieuwe reinigingsinstallaties 

• Service en onderhoud van bestaande installaties 

• Storingen verhelpen aan installaties, waarbij je zelf de diagnoses stelt 

• Je inventariseert de staat van installaties en signaleert daarbij eventuele verkoopkansen 
 
Wat wij vragen: 
 

• Een technische opleiding op MBO-niveau 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschift 

• Je bent representatief, klantvriendelijk, flexibel en beschikt over goede  
communicatieve vaardigheden. 

• Door de aard van de functie past hierbij geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré 
 
Wat wij bieden: 
 
Een afwisselende en uitdagende functie binnen een groeiend familiebedrijf met een informeel karakter. Naast 
je eigen servicebus krijg je de beschikking over een laptop, mobiele telefoon en uitstekende gereedschappen 
om je werk optimaal uit te kunnen voeren. Bij deze functie hoort verder een goed pakket aan 
arbeidsvoorwaarden met een marktconform salaris en onder andere 25 verlof- en 12 ADV dagen en een 
uitstekende pensioenregeling. Daarnaast is er een personeelsvereniging met jaarlijkse activiteiten. 
 
Sollicitatie: 
Enthousiast om aan de slag te gaan? Stuur je  
motivatie en cv naar: peterrijkenbarg@waterkracht.nl  
 
Wij kijken uit naar je sollicitatie.   
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
      

De kracht van Waterkracht 
 
Technische knowhow, productontwikkeling en service, maar ook 
kwaliteit en advies staan centraal in de Waterkracht aanpak. 
Daarbij steunen wij op het vakmanschap van onze medewerkers. 
Vanzelfsprekend zorgen wij voor gerichte aanvullende 
opleidingen, de beste apparatuur om mee te werken en een 100% 
ondersteuning, maar uiteindelijk geven jouw inzet en inzicht de 
doorslag. Past dit bij de manier waarop jij wil werken, dan bieden 
wij je deze uitdagende functie. 

Waterkracht B.V. 
Markenweg 1 
7051 HS Varsseveld 
 
www.waterkracht.nl 
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