Techniek Fanaat! Wil je écht alles uit je
technische skills halen? Lees snel verder en
ga aan de slag bij Strijbosch als monteur
grootkeukentechniek.
Strijbosch BV heeft jarenlange ervaring in het plaatsen en onderhouden van grootkeukentechniek. Ons
hoofdkantoor staat in Nistelrode, onze klanten vind je in het hele land; direct vertrekken vanuit jouw
woonplaats is dus ook mogelijk.
Dankzij ons complete all-in serviceconcept bieden wij onze klanten de mogelijkheid om hun apparatuur
zorgeloos te kunnen gebruiken van het begin tot het einde. Als monteur speel jij hier een hele
belangrijke rol in! Jij bent het gezicht van ons bedrijf en je voert uiteenlopende technische installaties en
reparaties uit.

Jouw werk:
Je hebt de mogelijkheid om aan de slag te gaan buiten de deur bij een variërende groep aan zakelijke
klanten zoals o.a. hotels, theaters, hogescholen, universiteiten, (zorg) instellingen, en restaurants. Al zie
je ook vaak bekende gezichten omdat je vaak dezelfde klantgroep bezoekt. Je verhelpt de meest
uiteenlopende storingen en zorgt ervoor dat onze klanten zorgeloos gebruik kunnen maken van hun
grootkeukenapparatuur.
Als monteur grootkeukentechniek is geen dag hetzelfde. De ene dag werk je voor preventief onderhoud
op een locatie, de andere dag ben je onderweg voor reparaties, en weer een andere dag ga je met je
collega monteurs een complete grootkeuken installeren. Kortom, jij bent een expert op het gebied van
grootkeukentechniek en zorgt voor een passende oplossing bij onze klanten. Ook bestaat de
mogelijkheid om door te ontwikkelen via onze Strijbosch Academy, om zo je skills nog verder uit te
breiden, geheel natuurlijk gepaard met diploma’s en certificaten.
Heb jij verder:










Groot technisch-analytisch vermogen
Zin in veel variatie en zelfstandigheid in technisch werk
Affiniteit met horeca apparatuur
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een verzorgd voorkomen, goede omgangsvormen en klantvriendelijkheid
Een rijbewijs B
STEK certificering is en pré
Heb je een achtergrond als CV monteur of Automoteur, aarzel dan zeker niet om te reageren!

Wat kun jij verwachten als onze collega bij Strijbosch B.V.?







Korting op al onze producten
Diverse teamuitjes zoals voetbalmiddagen, karten, personeelsfeesten, pretparkuitje en een
jaarlijkse zomerbarbecue
Een prettig familiare werksfeer met korte lijntjes; heb jij een vraag tijdens een storing dan is
vaak één telefoontje genoeg
Goede arbeidsvoorwaarden, zoals 25 vakantiedagen
Overuren worden uitbetaald

Ben jij al het bovenstaande maar dan zonder de opleiding of ervaring? Ook dan moet je zeker reageren,
wij leiden je op tot (leerling) monteur grootkeukentechniek. Enthousiasme is een grote pré, dus wacht
niet langer en solliciteer direct via hr@strijbosch.nl. Voor meer informatie kan je contact opnemen via 0412232890.

