(Leerling) Monteur
Gezocht : Aanstormend talent met twee rechterhanden
Heb jij gevoel voor techniek en wil je graag opgeleid worden tot een vakman? Dan biedt
Strijbosch je niet alleen een baan ook verzorgen wij jouw opleiding tot Witgoed Monteur!
De droger of wasmachine stopt ermee, je auto houdt er mee op of de CV ketel laat je in de
kou staan. En jij denkt “ik wou dat ik die reparatie zelf kon doen”. Ben jij diegene waarbij de
handen beginnen te jeuken als thuis de wasmachine, droger, auto, verwarmingsketel of
ander elektrisch apparaat ermee stopt, maar vanwege de garantie jezelf inhoudt? Kun je niet
wachten om die hoognodige reparaties zelf uit te voeren omdat je weet, de oorzaak te
kunnen vinden? Als Witgoed Monteur bij Strijbosch hoef je niet te wachten en rekening te
houden met garantie en kun je je handigheid direct inzetten.
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 AZC’s. Ook bieden wij een passende oplossing voor een groot aantal
zorginstellingen en kinderopvangcentra en bieden we onze services aan de particuliere
klant.
Als Witgoed Monteur kom je op bijzondere locaties van, een hangaar bij defensie, geheime
gevangenis ergens in Nederland, sportlocaties tot onderwijsinstellingen. Strijbosch biedt je
veel vrijheid en we vragen je mee te denken met de actualiteiten, bijvoorbeeld een snelle
oplossing voor desinfectie.
“ONZE AMBITIE IS SIMPEL. DE ALLERBESTE SERVICE VOOR ONZE KLANTEN”
Ons huidige team Witgoed Monteurs werkt dagelijks aan onze belofte: ’We doen wat we
beloven’ en omdat we dat ook waarmaken, blijven we groeien. En daarom zijn wij opzoek
naar nieuwe collega monteurs.
Wat ga je zoal doen…
Na een gedegen inwerkperiode verhelp je storingen en verricht je reparaties bij klanten op
locatie of in onze eigen werkplaats. Ook het onderhouden en installeren van witgoed,
behoort tot je dagelijkse werk als Witgoed Monteur. Je gaat werkt zelfstandig en in sommige
gevallen werk je samen met een collega. Je adviseert de klant wat de beste oplossing is
voor hun probleem, want soms is vervangen beter dan repareren. Het is belangrijk dat je
een goede relatie opbouwt met de klant en dat je je rol als ambassadeur van ons bedrijf
goed aanvoelt.
Omdat ook de techniek binnen onze branche niet stilstaat en producenten hun producten
steeds weer proberen te verbeteren, zullen wij jou met regelmaat bijscholen. Hiermee
garanderen wij dat onze klanten 100% tevreden blijven met het werk dat jij levert.
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Hoe zien de eerste twee maanden er uit…
Wij willen je een goede start bezorgen en hebben daar een gedegen inwerkprogramma voor
ontwikkeld. Zo zien de eerste twee maanden van je contract er uit:






We leiden je rond en vertellen je over alle werkzaamheden.
Je maakt kennis met de collega’s, apparatuur, gereedschappen en natuurlijk de
praktijk
Je ontvangt diverse trainingen op het gebied van klantgerichtheid, aansluiten van
apparatuur, elektronica, transport etc.
Je start bij ons in de werkplaats gevolgd door een periode waarin je mee gaat met
één van onze buitendienstspecialisten.
En tussentijds evalueren we de voorbijgevlogen weken om te zien waar je staat.

Kortom, wij doen er alles aan om jou te voorzien van de nodige informatie, skills en tools om
deze uitdagende baan tot een succes te brengen.
Wat verwachten wij…



Heb jij een technische relevante opleiding en ervaring? Geweldig dan kun je direct bij
ons aan de slag.
Heb je geen technisch opleiding en wel affiniteit met techniek en je bent overtuigd dat
dit een baan is die goed bij je past, fantastisch, ook jou dagen wij uit bij ons te
solliciteren.

Voor ons is opleiding en ervaring belangrijk. Ook zonder opleiding ben je bij ons van harte
welkom. Neem dan wel een goede motivatie, een ruime voorraad doorzettingsvermogen en
een berg aan enthousiasme mee, dan geven wij je de opleiding en alle toebehoren om
succesvol te zijn.
Als Witgoed Monteur ben je dagelijks op weg in een van de meest moderne en volledig
uitgeruste bedrijfsbussen met onderdelen, gereedschappen, telefoon, iPad en een laptop. Je
bent dus minimaal in het bezit van rijbewijs B of bent bereid dit te behalen
Wat kun je van ons verwachten…










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.
Het aantal uren per week overleggen wij met je zodat werk en privé voor jou in
balans blijven. We bieden je een contract voor 7 maanden waarna bij gebleken
geschiktheid vaste dienst tot de mogelijkheden behoord.
Wij bieden je een boven marktconform salaris dat past bij jouw kennis en ervaring.
Je ontvangt personeelskorting op al onze producten.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ruime pensioenregeling en
collectieve

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? Laat je dan horen, stuur je
motivatie en CV en wij nemen binnen een week contact met je op om de mogelijkheden
te bespreken. Wil je meer informatie dan kun je ons bellen op nummer 0412-232890.
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