
Vacature (Service)Monteur  

Binnen ons team werk je samen met zo’n 23 collega’s aan het klaar maken, onderhouden, repareren 

en het modificeren van schitterende machines voor onze klanten. In dit team speel je een belangrijke 

rol waarin je er voor zorgt dat de machines van onze klanten goed en snel gerepareerd worden. 

 

Functie eisen 

Je bent een enthousiaste en zelfstandige persoonlijkheid die bereid is doelen te stellen en deze met het 
team te behalen. Je stelt de klant centraal in alles wat je doet. Je wordt enthousiast van machines en je 
vindt niets mooier dan het oplossen van technische problemen. Je streeft continue verbetering en 
samenwerking na. Je bent flexibel in je handelen, creatief in het zoeken van oplossingen en je maakt 
keuzes wanneer het moet. 

 
• Je bent ambitieus en je hebt veel zin in een nieuwe uitdaging bij ons prachtige familiebedrijf. 
• Je zet de klant centraal in alles wat je doet. 
• Je hebt een technische achtergrond op ten minste MBO-niveau. 
• Je voelt je verantwoordelijk voor het werk, de klanttevredenheid en het team. 
• Je hebt kennis van en ervaring in de voertuigentechniek en je hart gaat sneller kloppen van machines en 
werktuigen. 
• Je hebt een leergierige instelling en bent bereid opleidingen te volgen. 
• Je bent betrokken, hebt liefde voor het vak, je denkt proactief mee en je support het team waar nodig. 
• VCA diploma is een pré 
 

Wat biedt Pols? 

Bij Pols werken ruim 70 enthousiaste vakmensen dagelijks aan het ‘’ontzorgen’’ van onze klanten. Je 

kunt rekenen op prima arbeidsvoorwaarden waaronder een goede pensioenvoorziening. Je komt te 

werken op een moderne, professionele en prettige bedrijfslocatie. Je krijgt volop mogelijkheden tot 

persoonlijke ontwikkeling en een grote mate van zelfstandigheid. Kortom, vele kansen voor een 

leuke en boeiende baan.  

Enthousiast geworden? Mail je sollicitatie en CV naar info@pols.nl. Heb je vragen? Bel voor meer 

informatie naar René Herlaar 06-43358038 
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