
  

 

 
Jij bent een enthousiaste monteur die van aanpakken weet!  Wij zijn op korte termijn 
op zoek naar: 
 

Eerste monteur bedrijfswagens 

  
Wij zoeken een enthousiaste monteur die professional is in onderhoud-, inspectiebeurten en 
reparaties aan diverse merken en typen vrachtwagens, kranen, trucks en opleggers.  
 
Werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

• Verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. 
• Planmatig keuren van ons materieel en het uitvoeren van controles. 
• Het beoordelen van slijtagesporen en overleg voeren met de chef monteur over de 

verdere aanpak. 
• Verzorgt eenvoudige administratieve taken welke behoren bij de werkplaats-

activiteiten. 
• Het werkbaar en gestructureerd houden van onze werkplaatsen door op een juiste 

wijze onze gereedschappen te ordenen en te verzorgen. 
• Invulling geven en bij toerbeurt deel uitmaken aan ons serviceteam. 

 
Je voert deze werkzaamheden daar waar gevraagd zelfstandig uit waarbij de aansturing en 
planning wordt gecoördineerd door de chef-monteur. 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze monteurs:  

- Op een collegiale wijze samen werken met de collega’s binnen ons bedrijf.  
- In staat zijn om te werken in en deel uit te maken van een team.   
- Bereid zijn in dienst van het bedrijf de klus te klaren waarbij geen van 8 tot 5 

mentaliteit de boventoon voert.  
- Ons bedrijf op een correcte wijze vertegenwoordigt. 

  
Daarnaast krijg je de mogelijkheid om ook zelf deels invulling aan deze functie te geven. Wij 
staan altijd open voor nieuwe ideeën en zijn benieuwd naar jouw input. 
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Een enthousiaste, ambitieuze collega 
• Een afgeronde opleiding richting autotechniek 
• Je hebt kennis van hydrauliek en elektrische (besturings)systemen. 
• Je beschikt over rijbewijs B/C/E. 

 
Wat kun je van ons verwachten? 

• Je gaat werken in een klein team met een collegiale, informele werksfeer  

• Je ontvangt stipt op tijd je salaris conform CAO Goederenvervoer 

• Fulltime baan met uitzicht op een vast dienstverband 

 
Wie zijn wij? 
 
Ons bedrijf Transpo Nuth BV is gevestigd in Nuth op het industrieterrein De Horsel, 
Economiestraat 3. Bezoek onze website en je leert ons beter kennen. 
www.transponuthbv.nl  
 
Direct solliciteren?  
Ben je enthousiast geworden of wil je verdere informatie? Reageer dan snel, uiterlijk 15 
december 2022. Stuur je motivatie en CV naar lpansters@transponuthbv.nl 

http://www.transponuthbv.nl/
mailto:lpansters@transponuthbv.nl

