
*** Service monteur – JKB Budel ***

*** Service monteur – JKB Nieuwegein ***

Vacature
Wil je werken bij een leuke, dynamische en snelgroeiende onderneming, waarin 

geen dag hetzelfde is en je elke keer opnieuw wordt uitgedaagd? 
Dan is onze vacature iets voor jou:

Spreekt bovenstaande je aan en wil je reageren, of heb je misschien nog vragen, dan kun je contact opnemen met:

JKB Budel b.v. JKB Nieuwegein b.v. Kennis verrijdbare autolaadkranen
T.a.v. Bart van Hettema  T.a.v. Mark van de Wiel KWB opleggers en aanhangwagens
Fabrieksstraat 106 a Van Mussenbroekbaan 3c JKB attachments voor autolaadkranen
6021 RE Budel (NL) 3439 MX Nieuwegein JKB attachments voor heftrucks
Email: bart@jkb-handling.com Email: mark@jkb-handling.com HMF autolaadkranen
GSM: +31 (0)6 57895364 GSM: +31 (0)6 20030481 Hyvalift containersystemen

Wij bieden namelijk per direct een leuke werkplek binnen ons team aan, zowel iemand voor onze 
vestiging in Budel als ook een vacature voor de vestiging in Nieuwegein. Op deze vestigingen 
werken wij dagelijks met het team aan de machines van onze klanten. Wij leveren, onderhouden 
en repareren hoofdzakelijk verrijdbare autolaadkranen en hydraulische attachments voor 
autolaadkranen en heftrucks. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stenenklemmen en pallethaken. Deze 
attachments ontwikkelen en produceren we tevens in eigen huis (Budel).

Als service monteur bestaan de werkzaamheden hoofdzakelijk uit het oplossen van hydraulische, 
elektronische en motorische vraagstukken als ook mechanische afstellingen. Deze 
werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in onze werkplaats. Het kan echter ook zo zijn dat er 
een storing op locatie is, waardoor we jou met onze servicebus eropuit sturen om deze storing op 
te gaan lossen. Dan komt het helemaal aan op je kennis en creativiteit. 

Het voor ons ideale profiel:

● Minimaal 2 jaar werkervaring als service monteur.
● Goed elektrische en hydraulische schema’s kunnen lezen.
● Je houdt van aanpakken, bent enthousiast, zelfstandig en inventief.
● Een service gerichte mentaliteit, de mobiliteit van onze klant is het allerbelangrijkst.
● Je bent in het bezit van minimaal rijbewijs B.
● Je komt bij voorkeur uit de regio.

Wij bieden:

● Een leuke en uitdagende baan.
● Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao Metaalbewerkingsbedrijf.
● Brede opleidingsmogelijkheden om je verder te kunnen ontwikkelen 

(ALK Keurmeester/hydrauliek/electrotechniek).
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