Straatman BV is een wereldwijde leverancier van bagger onderdelen, aanmeersystemen, solar
systemen voor de maritieme markt en slimme bolders. Onze opdrachtgevers bestaan uit
bedrijven uit de maritieme sector en de olie en gas industrie. Wij groeien in rap tempo en zijn
daarom op zoek naar nieuwe collega’s.
VACATURE
Service monteur / Bankwerker, mechanisch en elektro
In deze functie werk je zowel in onze fabriek als op de locaties van onze klanten.
Dit worden je werkzaamheden:
 Onderhoud en service uitvoeren op locatie
 Assembleren van haakunits
 Opbouwen van complete projecten
 Afstellen en doorsmeren van producten
 Testen en afname gereed maken van projecten
 Eindcontrole en verzend gereed maken van projecten
Dit zoeken wij in jou:
 Jij hebt MBO werk- en denkniveau met ervaring in een soortgelijke functie
 Je werkt graag met je handen en bent creatief in het vinden van oplossingen
 je bent een echte techneut die het mooi vindt om projecten van A tot Z samen te bouwen
 Je kunt goed zelfstandig tekening lezen. Je bent volledig in staat om complete delen samen
te stellen, vaak met behulp van een bovenloopkraan
 Het is handig als je ervaring hebt in de maritieme sector
 Daarnaast is een pré als je ook elektrotechnische ervaring hebt
 Je bent flexibel en vindt het leuk om op locatie te werken. Locaties zijn zowel in
Nederland als internationaal.
Dit is wat wij jou bieden:
Naast een goede werksfeer in een team van enthousiaste collega’s, mag je onder andere dit van
ons verwachten:
 Goede arbeidsvoorwaarden
 Standaard 25 vrije dagen en 13 ADV dagen bij fulltime dienstverband
 Mogelijkheden binnen onze organisatie om door te groeien
 Een prima pensioenregeling

“Naast het werken met mooie en innovatieve systemen vind ik het mooi dat de
medewerkers van Straatman flexibel en oplossingsgericht kunnen werken. Een nononsense bedrijf met korte lijnen waar iedereen wordt gewaardeerd.” - Henze van Rooijen,
Teammanager service & support
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan zien we graag een korte motivatiebrief en CV tegemoet
via HR@mfstraatman.nl.

