Monteur Grootkeukentechniek
Wil jij écht alles uit je technische skills halen? Lees snel verder en ga
aan de slag bij Strijbosch als Monteur Grootkeukentechniek.
Strijbosch B.V. 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.

Wat ga je zoal doen..
Als Monteur Grootkeukentechniek kom je op bijzondere locaties, van de hangaar van
defensie, geheime gevangenissen ergens in Nederland, sportlocaties, onderwijs- en
zorginstellingen, hotels, theaters tot (bedrijfs)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.
Strijbosch BV is een full-service partner in professioneel, huishoudelijk, grootkeuken en
audiovisueel apparatuur. Wij richten ons voornamelijk op het optimaal bedienen van de
zakelijke klant. Wij leveren een breed assortiment aan (professionele) wasmachines,
drogers, vaatwassers, televisies, radio’s en overig (klein)huishoudelijk apparatuur.
In 1953 opgericht en vanaf het begin gekenmerkt door vooruit te denken en sociale
betrokkenheid. In al die jaren is ons klantbestand zowel nationaal als internationaal sterk
gegroeid en bestaat vandaag de dag o.a. uit: (semi)overheidsinstellingen zoals
penitentiaire inrichtingen en COA’s. Daarnaast bieden we een passende oplossing voor een
groot aantal zorginstellingen, kinderopvang en huisvesting en serveren we de particuliere
klant.
“ONZE AMBITIE IS SIMPEL. DE ALLERBESTE SERVICE VOOR ONZE KLANTEN”
Ons huidige team grootkeukentechniek werkt dagelijks aan onze belofte: ’We doen wat we
beloven’ en omdat we dat ook waarmaken, blijven we groeien. Wij zijn dan ook, door de
groei van ons bedrijf, opzoek naar nieuwe collega monteurs.

Wat verwachten wij…






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
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Een rijbewijs B
STEK certificering is een pré
Een achtergrond als onderhoudsmonteur/automonteur of ander technische
ervaring

Wat kun jij verwachten als onze collega bij Strijbosch BV?









Het aantal uren per week overleggen wij met je zodat werk en privé voor jou in
balans blijven.
Je ontvangt personeelskorting op al onze producten.
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ruime
pensioenregeling en collectieve verzekeringen.
Wij bieden je een boven marktconform salaris dat past bij jouw kennis en
ervaring.
Jouw carrière binnen Strijbosch staat bij ons op de eerste plaats, we willen graag
dat je jezelf verder ontwikkelt. We zullen je intern of extern opleiden, trainen,
coachen, begeleiden en voorzien van feedback waarmee jij je eigen potentieel
verder kunt uitbouwen.
Per geleerd onderwerp ontvang je een (deel) certificaat zodat je kennis
aantoonbaar groeit.
Constante en (bijna) onbeperkte doorgroeimogelijkheden.

Als Monteur Grootkeukentechniek ben je dagelijks op weg in een van de meest moderne
en volledig uitgeruste bedrijfsbussen met onderdelen, gereedschappen, een telefoon,
iPad en een laptop. Je bent dus minimaal in het bezit van rijbewijs B of bent bereid dit te
behalen.
Ben je nog steeds aan het lezen en spreekt bovenstaande je aan? Vind je dit een
uitdagende functie en wil je ons team komen versterken? Aarzel niet en stuur je CV met
motivatiebrief, o.v.v. Monteur Grootkeukentechniek naar hr@strijbosch.nl. Wij nemen
binnen een week contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
Wil je meer informatie dan kun je ons bereiken via telefoonnummer: 0412- 232 890.
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