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Assistent Montagemonteur Parkeren BENELUX (M/V) - 38/40 uur per week
Als montagemonteur ben je dagelijks bezig met installatie- en servicewerk aan
parkeerinstallaties. Voor onze opdrachtgevers verzorg je een project van A tot Z. Het kan gaan
om zowel het plaatsen van geheel nieuwe installaties, het vervangen van oude installaties en het
herstellen van schades. In de functie van Assistent wordt je opgeleid tot zelfstandig
montagemonteur.
Als montagemonteur werk je op locaties door de gehele BENELUX. Je zorgt er voor dat de klant
zijn nieuwe installatie kan gaan gebruiken of een in gebruik zijnde installatie weer gaat
functioneren en zij zo zorgeloos gebruik kan maken van de parkeerfaciliteiten. Je bent een direct
aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers en krijgt ook verantwoordelijkheid over de projecten
waar je aan het werk bent. Je houdt nauw contact met de projectleider op kantoor en de
opdrachtgever, zodat de projecten zo efficiënt mogelijk verlopen. Daarnaast sta je dagelijks in
contact met de consument.
VKS Schiedam bestaat sinds 2001 en is uitgegroeid tot een bekende speler in de parkeerindustrie.
Onze opdrachtgevers hebben apparatuur in parkeergarages, maar wij bedienen ook
recreatieparken, industriële locaties en supermarkten. Omdat wij als bedrijf willen blijven
groeien, zijn wij op zoek naar flexibele, enthousiaste en technisch ingestelde mensen om ons
team te versterken.
Wat verwachten wij van jou:
- MBO 2 of 3 diploma in de richting (elektro)techniek
- Rijbewijs B
- Rijbewijs BE is een pré
- Beheersing van de Nederlandse taal
- Woonachtig in de Randstad (Amsterdam/Utrecht/Den-haag/Rotterdam)
Wat bieden wij:
- Een enthousiast team van collega’s dat in de hele BENELUX actief is
- Uitstekende arbeidsvoorwaarden
- Veel vrijheid en zelfstandigheid
- Doorgroeimogelijkheden
Reageren kan door een jou CV en motivatiebrief te sturen naar solliciteren@vksschiedam.nl. Wij
zullen dan contact met je opnemen. Mocht je vragen hebben over deze of een andere vacature,
neem dan contact op met Youri Volkman via 010 – 707 07 79.

