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SERVICE MONTEUR (M/V/X)

DiBO Project BV, fabrikant en totaalleverancier van wasinstallaties voor alle soorten voertuigen, 
is wegens uitbreiding op zoek naar een service monteur voor onmiddellijke indiensttreding.
Samen met de opdrachtgever en toeleveranciers weten we bij DiBO Project BV voor de meest 
lastige vragen altijd weer een oplossing te bedenken. Dit met het beste en hoogst haalbare 
kwaliteitsniveau. Wij hebben inmiddels al heel wat projecten gerealiseerd in de meest 
uiteenlopende landen, zoals Noorwegen, België, Frankrijk, Hongarije, India, Cuba, Rusland 
maar uiteraard ook in Nederland.

Wat ga je onder meer doen?
• Als service monteur bij DiBO Project BV wordt je job het verrichten van onderhouds- en 

storingswerkzaamheden aan Trein-, Tram-, Car-, Truck- & Buswasinstallaties.
• Je werkgebied is Nederland, België & Duitsland.
• Als service monteur heb je afwisselende en uitdagende werkdagen. Je werkt afhankelijk van 

het situatie zelfstandig of in een team. Het ene moment verricht je preventief onderhoud 
of ben je bezig met een storing aan een Truckwash installatie en het volgende moment 
sta je langs het spoor de parameters in je laptop te wijzigen voor een Treinwasinstallatie.

Kwalificaties die we belangrijk vinden:
• Je hebt minimaal een afgeronde technische MBO opleiding (niveau 3 of 4).
• Kennis en ervaring van elektrotechniek is een pré.
• Je hebt werkervaring in een technische buitendienst functie.
• Je hebt een flexibele werkinstelling.
• Je beheerst de Engelse taal, Duits is een pré.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Waar kom je te werken?
DiBO Project BV is een dynamische organisatie gevestigd in Waardenburg, welke zich toespitst 
op de verkoop, installatie en de service verlening van en aan voertuigwasinstallaties en speciale 
reinigingsoplossingen.

Wat krijg je er standaard allemaal bij?
• Uiteraard een prima beloningsysteem;
• Flexibele arbeidstijden;
• Fijne collega’s;
• Een service bus met gereedschap;

Ben jij toe aan die nieuwe uitdaging en herken jij je jezelf in het geschetste profiel dan komen 
wij graag met jou in contact!

Stuur je CV, voorzien van motivatie naar r.albers@DiBO.com


