
Wij zijn op zoek naar een gedreven en ambitieuze collega die samen met de collega 
servicemonteurs het onderhoud van een groot aantal installaties  verzorgt en waarnodig de 
storingen verhelpt. We zoeken een iemand met de juiste mentaliteit en drive. Als jij die persoon 
bent… dan zoeken wij jou!

Functie
De werkzaamheden van een servicemonteur bestaan uit het verhelpen van storingen en onderhoud aan 
diverse verwarmings-, luchtbehandeling en (warm) water- en gasinstallaties. Ook draai je mee in storingsdi-
ensten. Je gaat in een goed uitgeruste bedrijfsauto met de nieuwste meetapparatuur en een tablet op pad. 
Je rapporteert aan en communiceert rechtstreeks met de planning van de afdeling 
Service & Onderhoud.

Functie-eisen
•	 Minimaal MBO 3 niveau aangevuld met        

relevante opleidingen zoals servicetechnicus 
en/of	specifieke	toesteltrainingen;

•	 Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in een 
soortgelijke	functie;

•	 Bezit	van	B	rijbewijs;
•	 Kennis van recente ontwikkelingen in de 

branche;
•	 Je bent geduldig, klantvriendelijk, 
•	 betrouwbaar	en	flexibel	en	hebt	een	service	

gerichte	instelling;
•	 Je bent representatief en weet je netjes uit te 

drukken.

Ben je enthousiast over de bovenstaande vacature? 
Stuur dan een motivatie en CV, bij voorkeur per e-mail, naar 
dhr. Schulte. Gegevens: w.schulte@schulte-energie- 
techniek.nl of per post naar Schulte Energie & Techniek, 
t.a.v. dhr. Schulte, Sombeekweg 11, 7591 AV in Denekamp. 
Voor vragen over de vacature kunt u ook bellen naar 0541 
352520, Wim Schulte.

Servicegroep Twente
Servicegroep Twente is dé partner op het gebied van duurzaam beheer, onderhoud van technische  
installaties en inspecties. We werken aan de meest uiteenlopende opdrachten voor scholen, zorginstellingen, 
woningbouwcorporaties, overheid en semi-overheid. Maar ook voor andere klanten stropen wij onze  
mouwen	graag	op.	We	denken	mee	en	geven	advies.	Dankzij	extra	aandacht	voor	bewoners	en	 
eindgebruikers en onze persoonlijke aanpak zorgen we altijd een passende oplossing.

Wat bieden wij jou?
•	 Marktconform	salaris;
•	 Fulltime	dienstverband;
•	 Een aanstelling met uitzicht op een vast 

contract;
•	 Een uitdagende en afwisselende baan binnen 

een	groeiende	organisatie;
•	 Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen 

en cursussen.


