Service monteurs
werkplaats/buitendienst

Wie zijn wij?
Anema Arum is officieel importeur/dealer van Doosan grondverzetmachines en verantwoordelijk voor
de 4 noordelijke provincies Noord Holland, Friesland, Groningen en Drenthe.
Vanuit Arum werkt een gemotiveerd team elke dag aan verkoop, verhuur, service, onderhoud en
transport van Doosan grondverzetmachines.
Anema is in ruim 35 jaar uitgegroeid tot een modern bedrijf met 24 medewerkers.
Met de complete Doosan lijn in het assortiment bieden wij verkoop, verhuur, service & reparatie vanuit
moderne kantoren, werkplaats en op locatie door middel van goed ingerichte serviceauto’s.
Als importeur staan we dichterbij de eindgebruiker en kunnen we goed inspelen op de markt.
Door toenemende werkzaamheden willen we het team versterken en zijn op zoek naar nieuwe
enthousiaste collega’s.
Hoe ziet de functie eruit?
Als fulltime Service Monteur houd je je bezig met het afleverklaarmaken van grondverzetmachines en
opbouwen volgens klant specifieke wensen. Tevens het verlenen van service en onderhoud aan
grondverzetmachines, zowel in de werkplaats als op locatie.
Je hebt oog voor de klant en zoekt mee naar oplossingen waarmee de klant het beste is geholpen.
Tijdens deze zelfstandige en technische functie voer je testen en aanpassingen uit. Daarnaast spoor je
storingsbronnen op en voer je reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit. Je overlegt met de
werkplaats coördinator/planner over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden.
Over jou
 Je bent fulltime beschikbaar (38 uur).
 Je hebt minimaal een technisch vakgerichte opleiding gevolgd w.o. hydrauliek en voertuig
elektronica.
 Je hebt uitgebreide kennis/affiniteit en ervaring met grondverzetmachines.
 Je bent in het bezit van het rijbewijs B(E).
 Je bent klant- en service gericht en beschikt over communicatieve vaardigheden.
 Je bent representatief.
 Je bent enthousiast, klantvriendelijk, flexibel en leergierig.
 Je bent een teamplayer, maar kan goed zelfstandig werken.
Wat bieden wij?
Een zelfstandige, uitdagende functie, met veel variatie in een modern bedrijf met goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden, gerichte trainingen en volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Tevens werk je met moderne grondverzetmachines die voorzien zijn van de nieuwste technologieën.
Word je enthousiast en zie jij jezelf binnen het Anema team aan het werk?
Schrijf snel jouw motivatiebrief aangevuld met je CV naar: vacature@anemabv.nl
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