
 
 
Service binnendienst monteur SITECH 
Nederland B.V. 
 
Zoek jij een uitdagende baan binnen het serviceteam van SITECH Nederland? 
Als servicemonteur van SITECH repareer en onderhoud je de meest geavanceerde meet- en 
besturingsinstrumenten die worden gebruikt in de bouw en het grondverzet. Dit varieert van 
lasers tot GPS apparatuur en hoogwaardige total stations met bijbehorende randapparatuur. 
In deze functie stel je zelfstandig diagnose en voer je reparatiewerkzaamheden uit. Je voert 
regulier en gepland onderhoud uit, zowel technisch als softwarematig. Inventief te werk 
gaan bij het oplossen van technische problemen is van belang. 
 
Wie is SITECH Nederland? 

SITECH Nederland BV is een succesvolle, groeiende onderneming gevestigd in Asten (Noord-

Brabant). Wij leveren de meest uitgebreide productlijn op het gebied van professionele Trimble laser- 

en meetapparatuur en GPS machinebesturingen en software voor grondverzet- en 

wegenbouwmachines, variërend van systemen voor de kleinste egaliseermachine tot en met de 

grootste bulldozer. Dankzij de toepassingen van deze uiteenlopende technologieën kunnen de 

mensen en machines bij onze klanten worden geholpen om kostenbesparend en concurrerend te 

kunnen werken. 

 
Wat vragen we van je? 

 Afgeronde MBO opleiding (bijvoorbeeld MTS elektrotechniek); 

 Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engelse taal in 
woord en geschrift; 

 Je kunt goed overweg met computer en programmatuur; 

 Je bent zelfstandig, gedreven, je houdt van uitdagingen en hecht veel belang aan de 
samenwerking met je klanten en collega’s; 

 Je werkt nauwkeurig, bent servicegericht, communicatief en initiatiefrijk; 

 Je woont in de omgeving van Asten; 
Service binnendienst monteur 
Interesse? 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met SITECH, tel. 0493 681000 
Sollicitaties kunnen worden gestuurd aan info@sitech-nederland.com 
 
Werken bij SITECH Nederland 
 

Opleidingen  

Binnen SITECH stimuleren wij kennisoverdracht en kennisverrijking. Onze medewerkers kunnen 

opleidingen volgen om zichzelf te ontwikkelen. Dat kan op verzoek van SITECH Nederland maar ook 

de medewerkers zelf kunnen altijd aangeven welke competenties en inhoudelijke (technische) 

kwaliteiten ze een verbeterslag gunnen.  

 

 

Vitale medewerkers  

 

Tevens vinden wij het van belang om het met onze medewerkers te hebben over gezondheid en 

welzijn. Op het gebied van sport en spel belonen wij graag de initiatieven die vanuit de medewerkers 
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worden aangedragen.  

 

Diversiteit  

 

Bij SITECH Nederland is iedereen welkom. Uiteraard stellen wij dat de gevraagde kwaliteiten en de 

benodigde competenties om goed te kunnen functioneren in onze organisatie, altijd de prioriteit 

hebben. Een team is nooit compleet.  

Wij hebben regelmatig stageposities beschikbaar. Ook begeleiden wij leerlingen in de Beroeps 

Begeleidende Leerweg.  
 

Solliciteren  

 

SITECH Nederland daagt iedereen uit tot een sollicitatie. Wij willen het liefst elke dag kennismaken 

met gemotiveerde mensen, die vinden dat ze een essentiële bijdrage kunnen leveren aan onze 

ambities in de markt. Zie hiervoor onze openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie 

naar SITECH Nederland. 

 

 


