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Wij zoeken een kunstenaar in service en onderhoud  

 

Vos Techniek is ruim 55 jaar de persoonlijke en betrokken dienstverlener uit Apeldoorn voor 

Industriële Automatisering, Elektromechanica en Service & Onderhoud. Onze groep bestaat uit 30 

medewerkers. Belangrijk binnen deze groep zijn: goede samenwerking, hoge kwaliteit van werk en 

plezier in het werk! 

 

Wij zijn voor onze afdeling ‘Service en Onderhoud’ op zoek naar een enthousiaste fulltime  

Servicemonteur M/V 

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

 Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van reparaties, onderhoud, uitbreiden en 

testen van elektrotechnische installaties en je stelt ze in bedrijf. 

 Je spoort in deze installaties storingen op, verhelpt deze en rapporteert zowel mondeling als 

schriftelijk hierover en adviseert de opdrachtgever in deze. 

 Bij projecten kan je worden ingezet als leidinggevend monteur, waarbij je het eerste 

aanspreekpunt bent richting de klant en de projectgroep aanstuurt. 

 De werkzaamheden worden vooral op locatie bij de klant verricht. 

 Werken in het buitenland kan tot de mogelijkheden behoren. 

 Je draait mee in de consignatiediensten. 

 

Functie-eisen 

 Een afgeronde technische MBO opleiding elektrotechniek, bedrijfsinstallaties of besturingstechniek; 

 Kennis van meet- en regeltechniek, PLC besturingssystemen, pneumatiek en hydrauliek; 

 Ervaring in storing zoeken en oplossingsgericht werken; 

 Kennis van NEN3140 / NEN1010 / aarding en de veranderingen in de normen en richtlijnen; 

 Enkele jaren ervaring in de industriële sector; 
 Minimaal VCA Basis en rijbewijs B; 

 Ervaring in leidinggeven en bedrijfsmatig handelen. 

 

Ben jij flexibel ingesteld; 

Heb jij een sterk analyserend denkvermogen; 

Vind je het een uitdaging om de klant zo goed mogelijk tot dienst te zijn; 

Ga je er altijd voor om kwalitatief hoog werk af te leveren; 

Ga je niet aan de slag voordat alles duidelijk is gecommuniceerd; 

Ben je sterk in improviseren?  

Dan pas jij in dit profiel! 

 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en woonachtig in regio Apeldoorn / Stedendriehoek, reageer 

dan direct.  

 

Stuur jouw motivatie en CV per mail naar s.reep@vostechniek.nl of per post naar postbus 1403, 7301 

BR Apeldoorn ter attentie van Suzanne Reep. 

 
Mocht je meer informatie willen hebben over deze vacature of over ons bedrijf, neem dan tijdens 

kantooruren contact met ons op via telefoonnummer (055) 357 88 22 of kijk op onze website 

www.dekunstvandetechniek.nl. 
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