Buitendienst Monteur
SITECH Nederland - VACATURE
Ben jij opzoek naar een uitdaging waarbij je jouw technische kennis kan toepassen op de nieuwste
grondverzetmachines? Dan zijn wij opzoek naar jou! Kom werken in de wereld van het grondverzet en
machinebesturing bij SITECH Nederland, dé Trimble dealer van Nederland.
Wat ga je doen?
Als Buitendienst Monteur van SITECH heb je een afwisselende baan. Je installeert de nieuwste technologie (o.a.
GPS & lasergestuurde machinebesturing) op uiteenlopende bouw- en grondverzetmachines. Dit gebeurt op locatie bij
een klant in Nederland. Daarnaast kalibreer je bij de ingebruikname de machine en verhelp je storingen.
Onze SITECH producten worden steeds vaker al in de fabriek geïntegreerd op de machine. Daarom wordt het voor
onze Buitendienst Monteurs steeds belangrijker om ook te kunnen werken met de producten en software van
machinefabrikanten (o.a. Caterpillar, Volvo, Liebherr, Doosan). Het altijd blijven bijleren over de systemen van zowel
Trimble als die van machinefabrikanten, maakt deze functie uitdagend en vernieuwend.
Als Buitendienst Monteur maak je deel uit van een team bestaande uit 10 directe collega’s met wie je intensief
samenwerkt.
Wat vragen we van je?
● Een afgeronde MBO opleiding: bijv. MTS motorvoertuigentechniek, MTS werktuigbouwkunde, monteur
INNOVAM, SBW/SOMA of diagnose technicus,
● Een MBO-4 opleiding als mechatronica, meet- en regeltechniek opleiding of een opleiding van vergelijkbaar
niveau is ook een mogelijkheid;
● Evt. ervaring met het installeren van software (affiniteit met IT);
● Je bent zelfstandig, gedreven, je houdt van uitdagingen en hecht veel belang aan de goede samenwerking
met klanten en collega's;
● Goede beheersing van de Nederlandse taal;
● Het is niet noodzakelijk om dicht bij Asten woonachtig te zijn.
Wie zijn wij?
SITECH Nederland is een groeiende onderneming gevestigd in Asten (Noord-Brabant). Wij zijn in Nederland de
enige importeur van professionele Trimble apparatuur voor grondverzet en wegenbouw. Wij leveren o.a. Trimble
laser- en meetapparatuur, GPS machinebesturing en ontwerpsoftware (Trimble Business Center). Onze producten
worden toegepast op de kleinste egaliseermachine tot de grootste graafmachine. Met onze producten helpen wij
onze klanten om digitaal, snel en kostenbesparend te werken!
SITECH Nederland is onderdeel van Pon, één van Nederlands grootste familiebedrijven. Pon is een internationale
handelsorganisatie met bedrijven in verschillende sectoren. SITECH kent een open en informele werksfeer
waarbinnen werknemers worden gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen. Ons bedrijf kenmerkt zich door een
ondernemend karakter waar ruimte is voor eigen initiatief. Teamwork is bij ons essentieel. Collega’s zijn gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor het helpen van onze klanten.
Wat bieden wij?
SITECH biedt een plezierige werksfeer waarbij er alle ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij bieden
een goed salaris (afhankelijk van kennis & ervaring) en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 30
vakantiedagen, een ruime pensioenregeling, collectieve ziektekostenverzekering en nog tal van door Pon
aangereikte secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat is het voordeel van een relatief klein bedrijf dat onderdeel is van
een groter familiebedrijf!
Interesse gewekt?
Ben je toe aan een uitdagende functie en spreekt deze vacature of eventueel een andere uitdaging binnen SITECH
Nederland jou aan? Reageer dan via onderstaande link. Wil je meer weten over deze functie dan kun je contact
opnemen met Stijn Willems (General Manager) via 0493-681000.

