Busch: wereldleider industrieel vacuüm
Met zelfstandige vestigingen in ruim 40 landen houdt Busch zich al meer dan 50 jaar bezig met vacuüm- en
overdruktechniek. Wereldwijd heeft Busch circa 3000 medewerkers in dienst.
De Nederlandse vestiging, Busch B.V. in Woerden, houdt zich bezig met de verkoop van vacuümpompen, het ontwerpen
en construeren van vacuümsystemen en onderhoud aan c.q. reparaties/revisies van deze producten.
Busch B.V. heeft momenteel 85 medewerkers en heeft dochterondernemingen in Harmelen (NL) en Lokeren (B).
Voor afdeling Service zijn wij op zoek naar een:

Monteur Service Buitendienst
Een veelzijdige en gedreven vakman
Functie:
Als monteur in onze buitendienst ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van regulier en preventief
onderhoud aan vacuümpompen en –installaties.
Je beoordeelt de conditie van pompen en installaties, wisselt olie en filters, controleert instrumentatie, PLC’s.
frequentieomvormers en panelen en zorgt voor volledige inspectieformulieren en servicerapporten. Daarnaast los je
storingen op en verricht je installatiewerkzaamheden zoals het monteren van pompen en leidingwerk. Tot slot zorg je voor
een correcte inbedrijfstelling.
Functie-eisen:
Je bent een vakman, hebt bij voorkeur ervaring in de pompenbranche en beschikt over een opleiding MBO
Werktuigbouwkunde (niveau 4) of gelijkwaardig. Daarnaast heb je affiniteit met storing zoeken, elektrisch schakelen,
besturingstechniek en het inregelen van PLC’s en frequentieomvormers. Je bent gewend om zelfstandig te werken, bent
flexibel en klantgericht en denkt in oplossingen. Je bent bereid om storingsdiensten uit te voeren.
Busch biedt:
Een verantwoordelijke en zelfstandige functie in een prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s.
e
Daarnaast kun je rekenen op een goed salaris en prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13 maand, 27 vakantiedagen,
13 ADV dagen en een uitstekende pensioenregeling.
Contactgegevens:
Voor vragen kun je bellen met Leo van de Ruit, Service Manager, 0348-462300. Je sollicitatie kun je sturen naar Busch B.V.,
Afdeling Werving, Postbus 2091, 3440 DB Woerden, onder vermelding van “Vacature Monteur Service Buitendienst”. Je kunt
uiteraard ook een e-mail sturen aan werving@busch.nl.

Wil je meer over ons weten? Kijk dan op www.busch.nl

