
Wij zijn per direct zoek naar meerdere

SERVICE MONTEURS
Regio Nijmegen – Den Bosch

Cyklop Nederland BV is een dochteronderneming van Cyklop International, wereldwijd producent van 

verpakkingssystemen en materiaal. Met onze producten en expertise zijn wij specialist in het foliewikkelen, 

omsnoeren, tapen, bundelen en coderen, waarbij de focus op het veilig en onbeschadigd transporteren van 

producten ligt. Wij bieden op de markt afgestemde oplossingen: handapparaten, machines en systemen, 

precies hierop afgestemd verbruiksmateriaal, professioneel advies en een ijzersterke service.

De dag van een Service Monteur:

Als Service Monteur ben je de specialist van Cyklop. Je begint elke dag vanuit huis en rijdt naar de klant. Deze 

reistijd wordt als werktijd geregistreerd. Op jouw persoonlijke tablet worden de tijden geregistreerd en je rijdt 

met jouw eigen service bus. De reden van je bezoek aan de klant kan zijn; een storing, reparatie, correctief 

en/of preventief onderhoud, machinetraining voor de klant, of het in bedrijf stellen van een nieuwe machine. 

Situaties in elk denkbaar formaat en in elk denkbare omgeving wisselen elkaar dus af. Zo kan het zijn dat je ’s 

ochtends bij een klant in de voedselindustrie aan het werk bent, tussendoor bij een speelgoedfabrikant en ’s 

middags in een distributiecentrum. Dit maakt het werk erg afwisselend, leerzaam en zeer interessant. De 

techniek waar je veelal mee bezig bent is zowel van mechanische als elektrische aard. Je werk wordt zeer 

gewaardeerd door de klant en je bent daarmee het visitekaartje van Cyklop. Je gaat immers verder op de plek 

waar de technische dienst van de klant vastloopt of biedt een langverwachte oplossing van een complex 

probleem. Vanuit je laatste klant rijd je dan ook weer in werktijd naar huis toe. 

Als je de geplande klant hebt bezocht is het op je tablet mogelijk de bijbehorende administratie direct te 

verwerken, inclusief handtekening van de klant. Bij het gereed melden, ontvang je vaak al de gegevens van je 

volgende klant of neem je contact op met de planning. Je beheert je eigen onderdelen in je eigen service bus 

of deze worden voor speciale klussen voor jou besteld. Voorraad voor je bus kan je of zelf bij Cyklop ophalen 

of wordt naar je toe gestuurd. Periodiek ben je de hele week buiten kantoor uren bereikbaar voor de klant 

tijdens de 24-uurs dienst. De werkdagen in die betreffende week proberen wij jou voor 75% in te plannen om 

de storingsdienst werkbaar te houden. Kortom: elke dag is anders. Mocht je kennis te kort komen of extra 

kennis willen op doen, dan kun je altijd met je team van 15 collega’s sparren, maar wij stellen ook een 

opleidingsbudget beschikbaar. Binnen Cyklop werken we met LEAN omdat we continue onze processen willen 

verbeteren, ook die van jou als Service Monteur.

Wat verwachten we van jou:

 Opleiding MBO 4 Mechatronica, 

Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek (WTB/HTS)

 Zelfstandig en verantwoordelijk

 Goed technisch inzicht

 Flexibele en positieve instelling

 Representatief en klantgerichte werkwijze

 Meedenkend & verbindend

 Geldig rijbewijs B

Ben je nieuwsgierig geworden maar kan je nog slecht een beeld vormen, een dag(deel) meelopen is mogelijk.

Solliciteer via onze site www.cyklop.nl of stuur uw sollicitatie naar Cyklop Nederland BV t.a.v. hr@cyklop.nl

Wat geven wij: 

 38-urige werkweek of 40 uur waarvan 2ATV opbouw

 Vergoeding van 270 euro per 24-uurs dienst + de 

eventueel gemaakte uren tegen geldende tarieven

 Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring 
(tot € 3.400)

 Reistijd naar de klant en huis = werktijd

 Bij goed functioneren, tweede contract onbepaalde tijd

 Een prettige en professionele werksfeer in een zeer  

snel groeiende organisatie.

 Je krijgt alle ruimte om je te ontwikkelen


