
is voor persoonlijke groei en opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
Een ambitieuze, gedreven en no-nonsense cultuur met korte beslissingslijnen, waar ruimte

marktpositie met hoogwaardige, innovatieve producten.
centraal staat. Een veelzijdige baan bij een gezonde, solide organisatie met een uitstekende

Jeroen van der Giessen: 06-10-258.251.
Als je meer wilt weten over de functie, kan je contact opnemen met

Meer informatie over ons bedrijf is te vinden op www.hefhijs.nl.
Meer informatie en solliciteren:

Hef & Hijs Nederland BV is onderdeel van Abird BV.

Hef & Hijs Nederland BV
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar: werken@abird.nl of per post naar:

3133 CS  Dordrecht
Merwedestraat 48R

tav Jeroen van der Giessen

Een zelfstandige functie in een leuk en dynamisch team, waarbij de service naar de klant
Wij bieden:

Wat ga je doen:

wij zoeken!
representatief, flexibel, collegiaal en neem je zelf initiatief, dan ben JIJ de kandidaat die

minimaal MBO niveau 2 en bereid om periodiek servicedienst te draaien? Ben je daarnaast
Houd jij van aanpakken, minimaal 2 jaar werkervaring in de techniek, in het bezit van

Ben jij de kandidaat die wij zoeken: 

Het onderhouden, inspecteren en testen van retour gekomen verhuurartikelen en

en de keurmeesters. Tevens het periodiek meedraaien in de 24-uurs servicedienst.
houden van de werkplek en de werkplaats. Daarnaast het ondersteunen van de expeditie

bedrijfsklaar maken van hef- en hijsmiddelen bestemd voor verkoop. Het opgeruimd
daarvan. Bijdragen aan de uitstraling en kwaliteit van onze huurvloot. Het samenstellen en

materieel van derden, het oplossen van storingen en de administratieve afhandeling

ervaren Monteur (m/v)
Fulltime, standplaats Dordrecht

Hef & Hijs Nederland BV is gespecialiseerd in de verhuur van hef- en hijsmiddelen. 
Ons hef- en hijsmaterieel is van toonaangevende merken, goed onderhouden en altijd 
gecertificeerd. Naast de verhuur van een uitgebreid assortiment verzorgen we ook het

keuren, certificeren en beproeven van klantmaterieel, ook op locatie.

Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:


