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ONS BEDRIJF 

Kraanverhuur Boekestijn is al 80 jaar gespecialiseerd in de uitvoering van hijswerkzaamheden, (exceptionele) 
transporten en verhuur van materieel. 
 
We willen de beste service bieden op het gebied van horizontaal en verticaal transport. We werken in een 
dynamische werkomgeving, waarin snel schakelen en probleemoplossend denken van groot belang zijn. Met 
een hecht team van 70 medewerkers spannen we ons tot het uiterst in om onze klanten te ontzorgen.

OMSCHRIJVING FUNCTIE 

Dagelijks zijn 40 kranen en 20 vrachtwagens in bedrijf. Het materieelpark bestaat verder uit 20 opleggers/
(semi)diepladers, diverse hoogwerkers en heftrucks. Die worden in optimale staat gehouden door de eigen 
technische dienst. 

Voor het onderhoud, de reparaties en het verhelpen van storingen aan het materieel zoeken wij een 
enthousiaste nieuwe collega. Samen met 2 directe collega’s voer je deze werkzaamheden in je ‘eigen 
werkplaats’ uit en los je incidenteel storingen op locatie op.  

WIE BEN JIJ? 

• Jij hebt twee rechterhanden en een passie voor techniek. 
• Je denkt oplossingsgericht en kunt goed zelfstandig werken in een klein team.  
• Je houdt van aanpakken en bent vindingrijk.
• Je bent een flexibele collega met wie het makkelijk communiceren is.
• Je hebt een afgeronde MBO-opleiding bedrijfsautotechnicus of bent bereid deze te volgen. 
• Je hebt kennis van het analyseren en oplossen van storingen.
• Je bent positief en leergierig.
• Je hebt een flexibele instelling en kan snel schakelen.
 
Is dit op jouw lijf geschreven, heb jij de nodige ervaring of het karakter dit te bereiken? Dan hebben wij een 
mooie baan voor jou! Neem contact op of stap gerust eens binnen om kennis te maken.  
 
WAT BIEDEN WIJ JOU? 

• Een informele en gezellige werksfeer bij een gezond en hecht familiebedrijf met modern materieel.
• Beschikking over een ruime, nette werkplaats met veel faciliteiten. 
• Uitgebreide mogelijkheden om jezelf verder te onwikkelen.
• Een goed marktconform salaris en gunstige pensioenregeling.
• Uitzicht op een uitdagende, veelzijdige vaste baan met veel ruimte voor eigen inbreng.

SOLLICITEREN OF KENNISMAKEN?
Stuur dan een email voorzien van CV naar 
werkenbij@boekestijn.nl t.a.v. Lianne Boekestijn. 
Ook voor vragen of een kijkje op het bedrijf kan je hier terecht.
 
MAASSLUISEWEG 1 - 3155 EJ MAASLAND - 010-5916744 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

wij zoeken een  

(LEERLING) MONTEUR BEDRIJFSWAGENTECHNICUS


