
 
 
JKB Nieuwegein bv is een snelgroeiende en creatieve serviceonderneming op het gebied van 
verkoop, onderhoud en reparatie van transportmaterieel.  
Met het dealerschap van Kennis verrijdbare autolaadkranen, HMF vastgemonteerde kranen, KWB 
opleggers en Hyva Lift containersystemen en kippers heeft JKB een totaalpakket voor haar klanten. 
We ontzorgen de klant doordat ze aan ons één partij hebben voor alles achter de trekker / op de truck. 
Hierbij hoort ongetwijfeld een goede en betrouwbare service.  
 
Binnen JKB werken we met een gedreven en ambitieus team.  
Wegens groei is er ruimte vrijgekomen in ons team te Nieuwegein en daarom zijn we op zoek naar jou 
(m/v) om ons per direct te komen versterken als: 

 
Service monteur (m/v) 
 
Functieomschrijving: 
Als service monteur binnen JKB Nieuwegein b.v. werk je hoofdzakelijk aan verrijdbare autolaadkranen 
en hydraulische (JKB/Kennis) attachments voor autolaadkranen. Denk hierbij aan stenenklemmen, 
pallethaken en andere (klantgerichte) producten.  
Je bent pas tevreden als de klant correct is geholpen en deze weer met een gerust hart haar 
werkzaamheden kan hervatten. 
 
De werkzaamheden vinden zowel plaats in onze eigen werkplaats, maar kunnen in geval van 
storingen ook op locatie bij de klant / onderweg zijn. Je hebt in deze functie te maken met veel 
afwisseling en uitdaging in de dagelijkse werkzaamheden. Belangrijk is dat je klantgericht, zelfstandig 
en inventief kan werken. 
 
Profiel: 
- Minimaal 2 jaar werkervaring. 
- Kennis van hydraulische systemen. 
- Je houdt van aanpakken. 
- Geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit. 
- Goed elektrische en hydraulische schema’s kunnen lezen. 
- Enthousiaste, zelfstandige en inventieve werkhouding. 
- Minimaal rijbewijs B 
- Kom je uit de regio, dan geniet je de voorkeur. 
 
Wij bieden: 
- Een zelfstandige en uitdagende functie. 
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ( CAO ) 
- Brede opleidingsmogelijkheden ( ALK keurmeester | hydrauliek | elektro ) 
 
Graag je sollicitatie vóór 9 februari 2018 te richten aan:  
 
JKB Nieuwegein bv  
t.a.v. Dhr. M. v/d Wiel 
Van Musschenbroekbaan 3c 
3439 MX, Nieuwegein  
Tel: +31 (0)30 6045488 
www.jkb-handling.com 
mark@jkb-handling.com  
 
 

http://www.jkb-handling.com/
mailto:mark@jkb-handling.com


 
 
JKB Transporttechniek bv uit Budel is een snelgroeiende en creatieve onderneming op het gebied 
van reparatie en machinebouw van in- en extern transportmaterieel. Met eigen engineering en 
productie van (klantgerichte) machines voor de hantering van bouwmaterialen, voorziet JKB haar 
klanten in specifieke transportoplossingen. 
Vanuit haar nevenvestiging in Nieuwegein heeft JKB het dealerschap van Kennis en HMF 
autolaadkranen, KWB opleggers en Hyva Lift containersystemen en kippers. 
Vanuit beide vestigingen worden tevens onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan 
deze machines.  
 
Binnen JKB werken we met een gedreven en ambitieus team.  
Op dit moment is er ruimte vrijgekomen in ons team te Budel en daarom zijn we op zoek naar jou 
(m/v) om ons per direct te komen versterken als: 

 
 
 
Service monteur (m/v) 
 
Functieomschrijving: 
Als service monteur binnen JKB werk je hoofdzakelijk aan verrijdbare autolaadkranen en hydraulische 
(JKB/Kennis) attachments voor autolaadkranen en heftrucks. Denk hierbij aan stenenklemmen, 
pallethaken en andere (klantgerichte) producten.  
Ook het afleveren van nieuwe / occasion machines behoort tot de werkzaamheden. 
 
Deze werkzaamheden vinden zowel plaats in onze eigen werkplaats, maar kunnen in geval van 
storingen ook op locatie bij de klant zijn. (Hoofdzakelijk Nederland en België) 
Je hebt in deze functie te maken met veel afwisseling en uitdaging in de dagelijkse werkzaamheden. 
Belangrijk is dat je klantgericht, zelfstandig en inventief kan werken. 
 
Profiel: 
- Minimaal 2 jaar werkervaring. 
- Aantoonbare lasvaardigheden. 
- Je houdt van aanpakken. 
- Geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit. 
- Goed elektrische en hydraulische schema’s kunnen lezen. 
- Enthousiaste, zelfstandige en inventieve werkhouding. 
- Minimaal rijbewijs B 
- Kom je uit de regio, dan geniet je de voorkeur. 
 
Wij bieden: 
- Een zelfstandige en uitdagende functie. 
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ( CAO ) 
- Brede opleidingsmogelijkheden ( ALK keurmeester | hydrauliek | elektro ) 
 



Leerling monteur (m/v) 
 
Functieomschrijving: 
Als leerling monteur binnen JKB werk je hoofdzakelijk voor reparaties en onderhoud aan verrijdbare 
autolaadkranen en hydraulische (JKB/Kennis) attachments voor autolaadkranen en heftrucks. Denk 
hierbij aan stenenklemmen, pallethaken en andere (klantgerichte) producten.  
Ook het ‘aflever klaar’ maken van nieuwe autolaadkranen en opleggers behoort tot de 
werkzaamheden. 
 
Deze reparatie- en onderhoudswerkzaamheden vinden zowel plaats in onze eigen werkplaats, maar 
kunnen in geval van storingen ook (samen met collega) op locatie bij de klant zijn. Je hebt in deze 
functie te maken met veel afwisseling en uitdaging in de dagelijkse werkzaamheden. Belangrijk is dat 
je klantgericht, zelfstandig (maar ook in teamverband) en inventief kan werken. 
 
Profiel: 
- Niveau 3 of 4 MBO-BBL opleiding in richting techniek/mechanisatie/automotive 
- Je houdt van aanpakken. 
- Bent leergierig 
- Niet bang voor vieze handen 
- Hebt een enthousiaste, inventieve en zelfstandige werkhouding, maar bent niet bang om collega’s 
om hulp te vragen. 
- Kom je uit de regio, dan geniet je de voorkeur. 
 
Wij bieden: 
- Imposante machines om aan te werken! 
- Een uitdagende brede functie in teamverband met een passend salaris. 
- Aantrekkelijk toekomstperspectief bij goed functioneren. 
 

 
 

CAD tekenaar - werkvoorbereider (m/v) 
 
Functieomschrijving: 
Als CAD tekenaar – werkvoorbereider bij JKB, ben je bezig met het uitwerken van 3D 
tekeningen/ontwerpen en vertaald deze naar werktekeningen voor onze productieomgeving (zagen-
snijden-verspanen-lassen-monteren). Materialen worden ingevoerd in ons ERP systeem (MKG) en 
verder verwerkt. Je houdt je ook bezig met het schrijven van bijhorende handleidingen en 
onderdelenboeken horende bij deze ontworpen machines. 
Je maakt deel uit van een team met enthousiaste collega’s in engineering en onder supervisie van het 
afdelingshoofd zorg je dat zaken tijdig gerealiseerd worden. Je werkt hierbij tevens nauw samen met 
de afdelingen verkoop, inkoop, productie en montage. 
 
Profiel: 
- Afgeronde technische opleiding (werktuigbouwkunde) op MBO/HBO niveau.  
- Ervaring met 3D CAD pakket, (Kennis van Solidworks is een pré) .  
- Je houdt van aanpakken. 
- Je bent praktijk gericht. 
- Geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit. 
- Kennis van ERP programma’s (Kennis MKG is een pré) 
- Enthousiaste, zelfstandige en inventieve werkhouding. 
- Goed in teamverband kunnen werken. 
- Kom je uit de regio, dan geniet je de voorkeur. 
 
Wij bieden: 
- Een zelfstandige en uitdagende functie. 
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ( CAO ) 
 
 



Junior vertegenwoordiger / verkoper buitendienst (m/v) 
 
Functieomschrijving: 
Je bezoekt klanten, onderhoudt de relatie en gaat na waar mogelijke nieuwe klanten kunnen worden 
benaderd. Koude acquisitie is aan de orde van de dag en ons CRM systeem wordt hiermee dagelijks 
aangevuld met de meest actuele klantgegevens alsmede rapportages. Als vertegenwoordiger zorg je 
voor het juiste vertrouwen van de klant in het bedrijf. De klant wordt geïnformeerd en geadviseerd op 
het gebied van opleggers, (verrijdbare) autolaadkranen en diens toebehoren, containersystemen en 
kippers. Je houdt de markt nauwlettend in de gaten, volgt diens ontwikkelingen en bent gericht op het 
werven van nieuwe orders. Je werkt zowel vanuit Budel als Nieuwegein. 
 
Profiel: 
- Je bent commercieel 
- Je bent zowel klantgericht als ontwikkelingsgericht 
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
- Je weet klanten te overtuigen 
- Je houdt van aanpakken en bent een echte doorzetter. 
- Flexibel en leergierig en hebt een enthousiaste en zelfstandige werkhouding.  
 
Functie eisen: 
- Afgeronde opleiding, minimaal op MBO-niveau, bij voorkeur richting automotive. 
- Werkervaring in de branche is niet vereist, maar heeft wel een pré. 
- Affiniteit met techniek en/of automotive branche 
 
Wij bieden: 
- Een uitdagende functie binnen een sterk groeiend bedrijf. 
- Laptop / telefoon / auto van de zaak. 
- Opleidingsmogelijkheden. 
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO) 
 
 
Graag je sollicitatie vóór 9 februari 2018 te richten aan:  
 
JKB Transporttechniek bv  
t.a.v. Mevr. D. Rutten-Kennis 
Fabrieksstraat 106a 
6021 RE, Budel (NL) 
Tel: +31 (0)495 – 492573 
www.jkb-handling.com 
daisy@jkb-handling.com  
 

http://www.jkb-handling.com/
mailto:daisy@jkb-handling.com

