
 

 

 

Van der Spek Vianen B.V. is importeur van machines  
voor de bouw, grondverzet, wegenbouw, overslag en  
recycling. Tevens is Van der Spek toonaangevend in de verhuur  
van torenkranen. Voor het oplossen van storingen en het onderhoud van deze   
machines beschikken wij over een gedreven team van gespecialiseerde medewerkers. 

. 

Voor de uitbreiding en continuïteit van dit team op langere termijn zijn wij op zoek naar een 

ALLROUND SERVICEMONTEUR BUITENDIENST 
 

Solliciteren? 
Stuur je cv en motivatie naar:   Van der Spek Vianen B.V. 

T.a.v. de heer P. van Beusekom 
Postbus 61 
4130 EB  Vianen 

 

Van der Spek Vianen B.V. 
De Limiet 14 
4131 NR Vianen (U) 

Je kunt je sollicitatie ook per e-mail versturen naar: paul.van.beusekom@vanderspek.nl 

T +31 (0)347 36 26 66  
F +31 (0)347 37 28 74  
E info@vanderspek.nl 
I   www.vanderspek.nl  Meer informatie? 

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 0347-362623. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

Lid BMWT 
VCA* 

Wij zijn distributeur van: ATC BELL DYNAPAC HYUNDAI LIEBHERR POWERSCREEN PUTZMEISTER STEINERT TEREX -FUCHS 

Wat bieden wij? 
Een interessante en afwisselende functie met uitstekende sociale voorzieningen in een jong en dynamisch 
team. Zowel interne als externe scholing hebben wij hoog in het vaandel staan. Tevens is er genoeg 
ruimte voor zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden. Natuurlijk hoort er bij zo’n uitdagende 
baan een passend salaris.  
 

Je werkt hoofdzakelijk aan machines ten behoeve van grond-, weg- en waterbouw en recycling. De 
werkzaamheden vinden plaats door het hele land en bestaan uit het oplossen van storingen en het 
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Daarbij horen wisselende werktijden, storingsdiensten en 
uiteenlopende werkomstandigheden. Na een grondige inwerkperiode krijg je de beschikking over een 
compleet ingerichte servicewagen. Wij zoeken een gedreven, leergierig persoon die graag buiten werkt en 
die in deze baan een mooie toekomst ziet. 
 
ESSENTIEEL ZIJN DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN: 
 MTS werk- en denkniveau, zowel in woord als geschrift 
 Basiskennis van de talen Duits en Engels 
 Om kunnen gaan met de nieuwste besturingssystemen (CAN-Bus) 
 Ervaring in een soortgelijke functie 
 Geen 8 tot 5 mentaliteit 
 Klantgerichte instelling 
 Goede communicatieve vaardigheden 
 In het bezit van rijbewijs B/E 
 In het bezit van VCA certificaat 
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