Als het in één keer goed moet

Als specialist in productietechniek en onderhoud in midden Nederland leveren wij
technische services op het gebied van het onderhouden, verbeteren, vernieuwen,
verplaatsen en keuren van technische bedrijfsmiddelen. Wij werken voor klanten in de
sectoren food & beverage, karton, machinebouw, pharma en industriële verhuizing.
Ben jij technisch, neem je graag initiatief, houd je van afwisseling, flexibel en enthousiast
dan zoeken we jou om ons team te komen versterken. Op dit moment zoeken wij een

ONDERHOUDSMONTEUR en/of TECHNISCH SPECIALIST
Yourtech wordt door onze klanten gezien als waardevol technisch verlengstuk en partner
van de technische afdeling en management. Door het stellen van hoge eisen aan ons
werk en het investeren in relaties stellen wij tevens hoge eisen aan onze medewerkers.
Wat wij vragen:
▪ LTS+ of MTS niveau in de richting Werktuigbouw en/of Elektrotechniek.
▪ Bij voorkeur beschik je over de diploma’s VCA, lastechniek, heftruck- en
hoogwerkvaardigheid.
▪ Een meerjarige relevante ervaring in de industrie, bij voorkeur als service- of
onderhoudsmonteur op het vlak van mechanische- en/of elektrische werkzaamheden.
▪ Een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel, initiatief en zelfstandigheid.
▪ De bereidheid te willen werken aan goede relaties met collega’s, klanten en partners.
▪ In bezit van rijbewijs.
Wat wij bieden
▪ Een persoonlijke benadering als basis voor een goede werksfeer.
▪ Afwisselende werkzaamheden passend bij jouw wensen, zowel in jouw regio, landelijk
als internationaal.
▪ Inzet in ploegendiensten en weekenden behoort tot de mogelijkheden.
▪ Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
▪ Mogelijkheid tot een bedrijfsauto.
▪ Ruime mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en groei.
▪ Prettige collega’s.
Contact
Voor verdere informatie of het maken van een afspraak voor een eerste gesprek, kun je
contact opnemen met Henri Garama, Technisch Manager op het telefoonnummer 0334659733 of stuur een email naar pz@yourtech.nl
Voor meer informatie over Yourtech zie onze website www.yourtech.nl
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