
ERVAREN HYDRAULIEKMONTEUR

De Waal  
Biesboschhaven Noord 4  
4251 NL Werkendam
The Netherlands
T +31 (0)183 501811 
info@dewaalbv.nl  

www.dewaalbv.nl

DE WAAL IS OP ZOEK NAAR EEN ERVAREN 
HYDRAULIEK SERVICEMONTEUR
In deze functie werk je in een gemotiveerd team en ben je een 
zelfstandige professional van onze service afdeling. Het betreft 
gevarieerd werk en je staat direct met de klant in contact. De 
werkzaamheden bestaan onder andere uit storing-zoeken, 
keuringen, reparaties en inbedrijfstellingen van hydraulische 
stuurmachines. Hiernaast kan je worden ingezet om aan 
autokranen en andere hydraulische toepassingen service te 
verlenen. Al deze machines zijn eigen producten van De Waal 
en worden bij ons geheel ontwikkeld en gebouwd in een mo-
derne fabriek. Hiernaast onderhouden wij de service van ande-
re merken. Met jouw ervaring en inzet lever je een belangrijke 
bijdrage aan de verdere uitbouw van de producten in de markt 
en word jij het ‘visitekaartje’ van onze organisatie.

Wat we van je vragen…
Je kunt zelfstandig werken en hebt enkele jaren aantoonbaar 
relevante werkervaring met hydraulische systemen en affiniteit 
met elektrische besturingstechniek. Je hebt een servicegerichte 
instelling en beschikt zo mogelijk over kennis of ervaring met 
schroefas- en roersystemen. Je hebt geen ‘9 tot 5’ mentaliteit 
en bent indien nodig inzetbaar voor werkzaamheden in het 
buitenland. Je draait mee in de storingsdienst en je bent in het 
bezit van een VCA-diploma of bereid deze te behalen.

Wat bieden wij jou…
Wij bieden een aangename werkomgeving en leuke werk-
sfeer in de aantrekkelijke en dynamische scheepvaartwereld. 
Je krijgt een interessante baan met een hoge mate van ver-
antwoordelijkheid. Een goed salaris en eindejaarsuitkering. 
Afwisselend werk met veel uitdaging. Persoonlijke begeleiding 
en goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Werken 
in een gedreven team bij een innovatief, degelijk en solide 
familiebedrijf dat volop investeert in de toekomst. 

Kortom waar wacht je nog op! Reageer nu. Bel, mail, schrijf of 
kom direct persoonlijk langs. Vraag voor meer informatie naar 
dhr. Pepijn van den Hoek.
Sollicitaties kunt u richten aan dhr. J.A.M. de Waal.


