De Peinemann Groep is toonaangevend op het gebied van verhuur van mobiele hydraulische kranen,
vorkheftrucks en hoogwerksystemen in alle soorten en maten met de daarbij behorende professionele
logistieke service-en dienstverlening. Hoewel voornoemde werkmaatschappijen hun eigen specialisme
kennen, vormen zij door samenwerking een totaaloplossing voor de sector horizontaal en verticaal
transport. Het personeelsbestand van de gehele Peinemann Groep omvat ca 300 medewerkers.
Peinemann Heftrucks B.V. Amsterdam is een snel groeiende vestiging binnen de Peinemann
Holding. Peinemann Heftrucks Amsterdam richt zich op het leveren van maatwerk aan haar klanten,
waarbij de servicegerichtheid en de hoogstaande servicekwaliteit die wij aan onze klanten kunnen
leveren een belangrijke succesfactor zijn. Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek
naar:

Monteurs Binnendienst
Functieomschrijving en functie-eisen:
In de functie van monteur verricht je zelfstandig reparatie en onderhoudswerkzaamheden, hetzij in de
werkplaats, op lokatie of aan het merendeel Peinemann materieel. Je bent in deze functie
verantwoordelijk voor de toegewezen gereedschappen en/of servicebus en uitstekend in staat om
gebreken te rapporteren. Tevens ben je uitstekend in staat de opgedragen taken goed en efficiënt uit
te voeren en draag je zorg voor het juist invullen van dag-en/of weekrapporten.
Je beschikt over een uitgebreide kennis van vorkheftrucks zowel brandstof als elektrisch en je bent
ook bereid aanvullende vakgerichte opleidingen te volgen, binnen of buiten het bedrijf, hydrauliek,
pneumatiek, dieseltechniek, elektronica e.d.
In de functie van buitendienstmonteur is het tevens belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en
flexibel kunt opereren.
Peinemann biedt:
De Peinemann Groep is een solide, flexibele, servicegerichte en zeer succesvolle onderneming en
heeft een uitstekende reputatie in de markt opgebouwd. Peinemann heeft een uitstekend pakket aan
arbeidsvoorwaarden en biedt de mogelijkheid deel te nemen aan een opleidingsprogramma.
Heb je interesse in een van deze uitdagende functie’s en heeft u de opleidingsrichting LTS of MTS,
Landbouwmechanisatie, Werktuigbouw of soortgelijk ( bv Monteur Intern Transport, of SBW Monteur
Grondverzet en Wegenbouwmachines ). Stuur of mail uw brief met CV naar:
Peinemann Holding B.V.
t.a.v. mevrouw S.A. Hoekwater
postbus 189
3190 AD Hoogvliet
Saskia.hoekwater@peinemann.nl
Indien u nadere informatie over de functie wenst dan kunt u contact opnemen met de heer T. Sluiter,
hoofd technische dienst, 020 – 5061400. Bezoek ook onze website: www.peinemann.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

