
 
 
 
Vacature! 

 

Allround monteur pompentechniek  
 
Functie omschrijving: 
 

Als technisch specialist houd jij je bezig met reparaties, onderhoud en aanpassingen aan (industriële) 
pompen en aandrijvingen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van lagers, afdichtingen en 
slijtdelen, maar daarnaast ook het testen, behandelen van garantie-aanvragen of het analyseren van 
een storingsbeeld. Als specialist van pompen denk je actief mee met technische verbeteringen om 
bijvoorbeeld storingen of onderhoudsintervallen te beperken. Je werkt in een goed uitgeruste 
werkplaats, vanzelfsprekend komen er ook onderhouds- en storingswerkzaamheden op locatie voor. 
 
Jansen Pompen- & Watertechniek is een gezond familiebedrijf met een informele sfeer waarbij 
iedereen zijn steentje bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. In een klein team wordt ook van je 
gevraagd waar nodig te ondersteunen bij andere voorkomende werkzaamheden, waaronder enkele 
logistieke taken zoals het verzendklaar maken van goederen en het beheer van het technisch 
magazijn. 
 
 
Wie zoeken wij: 
 

Voor deze vrije functie zoeken we een flexibel persoon die houdt van een uitdaging.  
Als merkonafhankelijk leverancier en reparatiebedrijf komt er bij ons een grote diversiteit aan 
pompen, uitvoeringen en materiaalcombinaties voorbij. Ben jij een echte sleutelaar die nauwkeurig 
werkt en voor elke uitdaging altijd een oplossing vindt, dan nodigen we je uit om te reageren! 
 
Wat vragen wij: 

 Afgeronde technische opleiding 
 Kennis van elektrotechniek 
 In het bezit van rijbewijs B, bij voorkeur aangevuld met E 
 Zelfstandige werkhouding met verantwoordelijkheidsgevoel 
 Eigen initiatief, kwaliteitsbewust, ‘hands on’ mentaliteit 
 Enkele jaren ervaring als monteur 

 
Wat bieden wij 

 Full time dienstverband  
 Veelzijdige en verantwoordelijke baan, met name als tweede of derde stap in je carrière 
 Ruimte voor eigen initiatief 
 Mogelijkheden voor ontwikkeling 
 Werkplek (Rijkevoort) met goede voorzieningen 

 
 

Solliciteren kan door je CV met motivatie te mailen naar info@pompentechniek.nl. 
 

Heb je vragen, bel dan met Patrick Schuiling 06-13640394.  

 
Kijk voor meer informatie over Jansen Pompen- & Watertechniek op www.pompentechniek.nl.  
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