
Allround Monteur – Schäffer Nederland 
Heb jij ervaring als monteur? Heb je twee rechterhanden? En ga je graag aan de slag zowel in de 

werkplaats als op locatie bij klanten? Lees dan snel verder. Voor Schäffer in Zeewolde zijn we op zoek 

naar een monteur die in de fabriek Shovels opbouwt en ombouwt, klanten te woord staat betreft 

technische vragen en op locatie bij klanten komt om reparatiewerkzaamheden uit te voeren aan 

shovels.  

 

Wat ga je doen? 

• Binnen de werkplaats bouw je shovels om en voeg je extra opties toe aan een shovel naar de 

wensen van de klant; 

• Je verricht service- en reparatiewerkzaamheden op locatie bij de klant aan de shovels;  

• Je onderhoud contact met de fabriek in Duitsland; 

• Aan klanten biedt je telefonische ondersteuning bij het oplossen van technische problemen; 

• Je registreert de technische problemen in ons ERP systeem. 

 

Waar kies je voor? 

Schäffer Nederland is sinds 2020 de officiële Nederlandse importeur van de wielladers van het Duitse 
merk Schäffer. Deze wielladers zijn geschikt voor de agri- of bouwsector. Schäffer Nederland is 
onderdeel van Verhoeven International, die zichzelf ontplooid hebben tot een internationale service- 
en handelsorganisatie met bedrijven in de Benelux en Duitsland die staan voor kwaliteit en 
klanttevredenheid. Het bedrijf zit gevestigd in Zeewolde, waar je komt te werken op een afdeling 
waar het bruist van de energie. Je gaat samenwerken in een team van enthousiaste en kundige 
collega’s. Werken en plezier gaan hier hand-in-hand. En op vrijdagmiddag drinken we samen een 
drankje om de week af te sluiten.  
 
Wat neem je mee? 

• Je beheerst de Nederlands-, Duitse-, of Engelse taal;  

• Je beschikt over een MBO 4 diploma bij voorkeur in een technische richting of gelijkwaardig 

door opgedane werkervaring;  

• Je hebt kennis van elektrotechniek en hydrauliek; 

• Communicatief ben je vaardig, jij kunt de klant goed uitleggen hoe het technische probleem 

opgelost moet worden; 

• Je vindt het leuk om geregeld service te verlenen bij de klant op locatie; 

• Je bent woonachtig in de omgeving van Zeewolde. 

 

Je krijgt van ons 

• Een goed salaris, hierover vertel ik je graag meer in een persoonlijk gesprek. Wat je gaat 
verdienen is afhankelijk van de ervaring die je meebrengt. 

• Pensioenopbouw en arbeidsvoorwaarden conform de cao metaalbewerkingsbedrijf. 

• Een gedegen inwerkprogramma en goede ontwikkelmogelijkheden. De functie kent een 
grote afwisseling en er is ruimte voor: verdieping, verbreding en opleidingsmogelijkheden. 

• Samenwerken in een team van enthousiaste en kundige collega’s. 
 

Is dit jouw nieuwe baan? 

Is deze baan je op het lijf geschreven? Grijp dan je kans en solliciteer via 
www.verhoevenbv.com/vacatures 
Voor vragen mag je altijd met Kris Bax bellen via 06-21802110 of mailen naar 
kbax@verhoevenbv.com. We kijken uit naar je reactie! 

https://www.schaffer.nl/assortiment/agri-shovels/
https://www.schaffer.nl/assortiment/bouw-shovels/
http://www.verhoevenbv.com/vacatures

