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 Binnendienst
Een bekwame en gedreven vakman

Als monteur in onze binnendienst ben je verantwoordelijk voor het reviseren van diverse soorten
vacuümpompen. Je demonteert de pomp en maakt deze schoon, waarna inspectie, rapportage en vakkundige
reparatie/revisie plaatsvindt. In het werk staat kwaliteit, efficiency van het werkproces en continu verbeteren
voorop. De taken zijn veelzijdig, ook omdat elk type pomp een andere werkwijze met zich meebrengt. Natuurlijk
start je met een gedegen inwerktraject waarin je wegwijs wordt gemaakt in de organisatie en haar producten.
Hierna ga je, binnen een team van ongeveer 12 collega’s, zelfstandig aan de slag.
Wie zoeken wij ?
Je bent een bekwame en gedreven vakman, hebt bij voorkeur ervaring in de pompenbranche en beschikt over
een opleiding MBO Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig (niveau 4). Je bent een teamspeler maar ook gewend
zelfstandig te werken. Daarnaast ben je nauwkeurig, flexibel, klantgericht en denk je in oplossingen.
Wat heeft Busch te bieden ?
Busch biedt een verantwoordelijke en zelfstandige functie in een prettige werkomgeving met enthousiaste
collega’s. Daarnaast kun je rekenen op een goed salaris en prima arbeidsvoorwaarden, waaronder 27
vakantiedagen, 13 ADV dagen en een uitstekende pensioenregeling.
Geïnteresseerd ?
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 & Selectie, Postbus 2091, 3440 DB Woerden. Je kunt ook een e-mail sturen aan
werving@busch.nl.

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

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

