AMF Tromp en AMF Den Boer – voorheen Tromp Group – leveren perfecte apparatuur en volledig
geïntegreerde bakkerij oplossingen om wereldwijd industriële en ambachtelijke bakkers nog beter van
dienst te kunnen zijn. In deze nieuwe constructie zijn we optimaal in staat om oplossingen te
presenteren voor de productie van brood en zachte broodjes, artisanaal brood in vele varianten, pizza,
pita en foccacia producten, korstdeegproducten en croissants, cakes en taart. Samen met de nieuwste
bakkerij innovaties biedt AMF deskundige ontwerp- en applicatie-engineering, productie-expertise,
integrale systeemintegratie, projectbeheer, installatie, training en levenslange onderdelen en
serviceondersteuning.
AMF Den Boer zoekt per direct voor de vestiging Dalfsen/Nieuwleusen een
Service Monteur (Fulltime)
Als Service Monteur voer je zelfstandig onderhoudswerkzaamheden aan installaties volgens de
specificaties in de opdracht. Je streeft hierbij altijd naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau en stemt
de werkzaamheden af met andere betrokkenen.
Wat ga je doen?
• Je verleent service aan installaties, verzorgt inspecties en je assisteert bij ombouw en aanpassingen.
• Je adviseert klanten ten aanzien van service-aangelegenheden.
• Je vervaardigt onderdelen, laadt en lost machinedelen en verpakt machines en materialen voor een
veilig transport.
• Je gaat zelfstandig technische installaties installeren, repareren en onderhouden.
• Je controleert en test je eigen werkzaamheden en zorgt voor werkbezoekrapportages.
• Je neemt deel aan overleggen, communiceert tijdig en doet verbetervoorstellen.
• Je werkt internationaal (Europa en wereldwijd) aan projecten en bent ongeveer 30% van je werktijd
aan het reizen.
Wat vragen wij van jou?
• Je hebt een opleiding mbo-3/havo, aangevuld met relevante cursussen en/of trainingen
• Je hebt ervaring met onderhoud, montage, gebruik van gereedschappen.
• Je kunt tekeningen lezen, hebt materiaalkennis en beheerst basis vaardigheden van mechanische
bewerkingen, ook heb je kennis van elektrotechniek.
• Je kunt zelfstanding werken, neemt verantwoordelijkheid en bent proactief.
• Je bent flexibel, hebt oog voor details en je werkt veilig volgens de instructies.
• Je bent kwaliteitsgerichtheid, gaat planmatig te werk en brengt structuur aan in je eigen werk.
• Je communiceert helder en bent gericht op samenwerking.
• Je beheerst de Nederlandse taal en Engelse taal in woord en geschrift
Wat bieden wij?
AMF Den Boer biedt een dynamische en technische omgeving, waarin kwaliteit en service hoog in het
vaandel staan. De sfeer is informeel. In Dalfsen werken ongeveer 20 medewerkers in een klein en hecht
team.

Interesse?
Stuur dan je CV met motivatie aan Irma Berendsen, HR Business Partner i.berendsen@trompgroup.nl.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Tom Assink, General Manager
Service (t.assink@denboerbs.nl)
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

