Spronk Bakkerijmachines is als derde generatie familiebedrijf een gevestigde naam in de bakkerijtechniek. Wij
leveren bakkerijmachines en verzorgen service en onderhoud aan, hoofdzakelijk, ambachtelijke bakkers in
Nederland. Wij werken uitsluitend met A-merk leveranciers. Dit vertaalt zich in duurzaamheid en optimaal
gebruiksgemak. Met een breed assortiment verzorgen we complete bakkerij-inrichtingen van de begin- tot de
eindfase. Naast nieuwe machines leveren we gereviseerde gebruikte machines met garantie. Onze serviceorganisatie
kenmerkt zich door goed gekwalificeerde, ervaren monteurs. Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar:

SERVICE MONTEUR
FULLTIME
Functieomschrijving
In deze functie voorzie je bakkers van de juiste technische ondersteuning op bakkerij technisch gebied. Je
hoofdtaken zijn het verhelpen van storingen, het repareren en onderhouden van bakkerijmachines op locatie en het
zorgdragen voor een juiste voering van afgesloten servicecontracten. Het betreft een zeer wisselende functie in
dagdienst.
Vaardigheden en functie eisen
- Technisch, mechanisch en elektrisch goed onderlegd, bijvoorbeeld MTS Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek
(of LTS+ met aanvullende vakgerichte cursussen)
- Aantoonbare werkervaring in het repareren en onderhouden van (bakkerij) machines
- Klantgerichte en service verlenende instelling
- Geen van-acht-tot-vijf mentaliteit
- Bereidheid tot het draaien van storingsdiensten
- Woonachtig in provincie Gelderland en bij voorkeur omgeving Andelst
- In bezit van rijbewijs B en bij voorkeur ook aanhangwagen (E) en groot rijbewijs
- Affiniteit met bakkers- en /of levensmiddelenbranche is een pré
Wat hebben we te bieden
Als service monteur bij Spronk Bakkerijmachines bekleed je een veelzijdige, afwisselende functie met een hoge mate
van zelfstandigheid binnen een kleine, informele organisatie. Je komt terecht in een stabiele organisatie onder
leiding van een ambitieuze, ondernemende en realistische directie waarbij je de mogelijkheid wordt geboden om
jezelf te ontwikkelen. Je kunt rekenen op een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Wil je deze uitdaging aangaan en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar
harm@spronkbakkerijmachines.nl t.a.v. Harm Spronk.

