
SERVICEMONTEUR 
ELEKTROTECHNIEK

EEN GREEP UIT JOUW TAKEN
Je voert kleine service- en onderhoudswerkzaamheden uit op elektrotechnisch gebied bij
vaste relaties van Winkels;
Je houdt de klant op de hoogte van wat je doet en geeft uitleg en advies over installaties;
Je zorgt zelf dat de juiste materialen en gereedschappen in je bus liggen aan het begin van de
dag;
Je werkt met een tablet waar jouw planning en opdrachten op staan.
Je vult (meet)rapporten in;
Je draait mee in 24 uurs-storingsdiensten.

SAMEN PLEZIER IN ONS WERK 

Wij geloven in de kracht van samen. Samen met collega’s
bereik je meer. Wij willen anderen inspireren door het
plezier waarmee we ons werk doen. Daarvoor creëren wij de
beste werkomgeving. 

VAKMANSCHAP
De kwaliteit van ons werk staat voor ons voorop. Wij werken
daarom met vakmensen. En dat zie je terug in ons werk:
vakkundig, met oog voor verbetering en vol trots. 

MINDER VERSPILING
Wij werken op een slimme, duurzame manier. We gaan
zuinig om met grondstoffen en hergebruiken materiaal. We
kopen slim in en gaan respectvol om met de tijd van een
ander

EIGENAARSCHAP
Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid; daarvoor staat
deze kernwaarde bij ons. Vrijheid in het werk, om te leren,
proberen en innoveren. Om zelf te onderzoeken wat het best
werkt. Het vertrouwen dat onze mensen weten wat het best
is. Omdat zij expert zijn in hun vakgebied. En de
verantwoordelijkheid die iedere collega neemt om bij te
dragen aan het eigen succes én dat van collega’s en klanten.

SOLLICITEREN?
Interesse? Stuur dan je cv en motivatie naar
solliciteren@winkelstechniek.nl.  
Heb je nog inhoudelijke vragen over de vacature, dan kun je
contact opnemen met Marlien Nieuwenhuizen, zij is te
bereiken via telefoonnummer 06-10992403.

MEER INFORMATIE OVER DEZE VACATURE VIND JE OP
WWW.WINKELSTECHNIEK.NL

ONZE KERNWAARDEN

Op 40 meter hoogte onderhoud uitvoeren aan de veldverlichting van het FC Twente
stadion? Wil jij ook in zo’n gave Winkels-bus rijden ingedeeld met topgereedschap?
Geniet jij van technische uitdagingen en houd jij van de vrijheid die je hebt als
servicemonteur? Dan komen we graag met jou in contact. 
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