
VACATURE(LEERLING) MONTEUR   
BEDRIJFSWAGENTECHNICUS
Kraanverhuur Boekestijn is een familiebedrijf, opgericht in 
1943, gespecialiseerd in de uitvoering van hijswerkzaamheden, 
(exceptionele) transporten en verhuur van materieel.

Dagelijks zijn ongeveer 40 kranen en 17 vrachtwagens in bedrijf. 
Het materieelpark bestaat verder uit 20 getrokken eenheden 
(opleggers/(semi)diepladers), diverse (auto)hoogwerkers en 
heftrucks die in topconditie worden gehouden door onze 
technische dienst.

WIE ZOEKEN WIJ?
Ben jij Bedrijfswagentechnicus en op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Of zou je het vak willen leren?  Heb je 2 rechter handen 
en is techniek jouw passie, dan zoeken wij jou!

Voor het onderhoud, de reparaties en het verhelpen van 
storingen aan het materieelpark hebben wij per direct ruimte 
voor (het opleiden van) een (leerling) monteur.  

Wij zoeken een praktisch, flexibel en sociaal persoon met  
verantwoordelijkheidsbesef, die zich wil blijven ontwikkelen.    

Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio waarin ons bedrijf 
gevestigd is.

WAT GA JE DOEN?
Als Bedrijfswagentechnicus ben je samen met twee andere 
directe collega’s verantwoordelijk voor het in topconditie houden 
van het materieelpark en het oplossen van storingen.  

Als leerling word je hierin opgeleid en word je begeleid door een
vaste leermeester. 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 
• Het opsporen van storingen en het verhelpen hiervan;
• Het uitvoeren van onderhoud en reparaties op elektronisch, 

mechanisch, motorisch, pneumatisch en hydraulisch vlak;
• Je hebt veel contact en overleg met je collega’s. 

WAT VERWACHTEN VAN JOU?
 » Je bent positief en leergierig 

 » Je hebt een flexibele instelling 

 » Je hebt technisch inzicht 

 » Je bent vindingrijk en toont initiatief 

 » Je bent opgeleid tot 1e of 2e 
bedrijfsautotechnicus of bent bereid  
deze (BBL-)opleiding te volgen 

 » Je bent in bezit van een VCA-certificaat  
of bent bereid dit te behalen 

 » Je bent in bezit van Rijbewijs B  
of bent bereid dit te behalen 

WAT BIEDEN WIJ JOU?
 » Uitzicht op een uitdagende, afwisselende 

vaste baan met veel verantwoordelijkheid

 » Uitgebreide opleidings- /
ontwikkelingsmogelijkheden

 » Een informele werksfeer bij een gezond 
en hecht familiebedrijf 

 » Beschikking over een ruime, nette 
werkplaats met uitgebreide faciliteiten  

 » Een goed marktconform salaris en 
gunstige pensioenregeling 

WWW.BOEKESTIJN.NL

BEN JIJ HET DIE WE ZOEKEN?
Stuur dan je sollicitatie-mail voorzien van CV naar 
werkenbij@boekestijn.nl t.a.v. René Boekestijn.  

Ook voor vragen kan je bij René Boekestijn terecht.
 
MAASSLUISEWEG 1 - 3155 EJ MAASLAND - 010-5916744 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


