Savona, die zich in haar branche marktleider mag noemen, houdt zich bezig met
ontwikkeling, productie en service van de Savona hogedruk “Self Carwash”
autowasinstallaties en stationaire hogedruk reinigingssystemen.
Tot de afzetmarkt behoren tankstations, standalone autowasbedrijven, autobedrijven,
industrie en overheid in voornamelijk de Benelux.

Voor het nieuwe schooljaar zoeken wij:
(Service) monteur in opleiding
Je wordt opgeleid om uiteindelijk zelfstandig de volgende taken uit te voeren:
- Intern voorbereiden van installaties, klaar leggen onderdelen, assemblage
- Montage en installatie op locatie van hogedruk Self Carwash installaties en
bijbehorende accessoires zoals muntautomatische stofzuigers. Deze
werkzaamheden zijn zowel van elektrotechnische als mechanische aard.
- Alle voorkomende reparatie - en onderhoudswerkzaamheden op locatie bij
onze klanten.
- Alle voorkomende werkzaamheden in interne magazijn en werkplaats
Opleidingsniveau:
Je volgt een technische BBL-opleiding. (BBL opleiding: Eerste monteur mechatronica
(25340 niveau 3) Monteur elektrotechnische systemen (25341 niveau 2) Monteur
mechatronica (25342 niveau 2) )
Je hebt je rijbewijs of wilt dat zo snel mogelijk halen.
Profielschets:
Je bent enthousiast, nieuwsgierig en wil graag veel leren. Je vind het fijn om zelfstandig te
werken maar gaat ook graag met een collega op pad. Je vind het leuk om de klant het naar
de zin te maken en als het dan een keer wat later wordt vind je dat niet erg. Je vindt het
belangrijk om ook jouw input aan het bedrijf te geven.
Wij bieden:
Een fulltime job. De werkomgeving bestaat uit een enthousiast team waarin volop
mogelijkheden zijn voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Eens in de maand
hebben we een toolbox overleg waar we ook graag jouw ervaring en mening horen. Op
vrijdagmiddag ontmoeten we elkaar informeel en de personeelsvereniging regelt minimaal
twee keer per jaar een leuk uitje.
Kijk op onze website naar het informatie filmpje zodat je een nog beter beeld hebt.
https://www.savona.nl/savona/vacatures/
SAVONA INTERNATIONAL PRODUKTIES BV - Industrielaan 5 5061 KC
OISTERWIJK
website: www.savona.nl Tel: 013 - 528 33 27
Sollicitaties kunt u richten aan Diana Kors e-mail diana@savona.nl

