
 

Servicemonteur buitendienst 

 

Andrews Sykes is marktleider in de verhuur van tijdelijke klimaatinstallaties, zoals verwarming en 
airconditioning. Deze verhuurorganisatie is in Nederland al bijna 50 jaar actief met 4 vestigingen 
en bedient uitsluitend de zakelijke markt, zoals IT en Telecom, industrie, zorginstellingen, 
installatie- en bouwbedrijven. 

Voor de moderne hoofdvestiging in Bleiswijk zoeken we een enthousiaste servicemonteur in de 
buitendienst. U wordt samen met uw collega's in de technische dienst verantwoordelijk voor de 
levering en installatie van tijdelijke mobiele klimaatapparatuur bij onze klanten. Daarnaast lost u 
storingen op en voert u onderhoud uit. Betaald overwerk hoort er af en toe bij en tevens gaat u na 
een gedegen inwerkperiode meedraaien in de wachtdiensten, waar u een extra vergoeding voor 
krijgt. 

Je werkt graag samen in een hecht team, beheerst de Nederlandse en Engelse taal en voelt je 
thuis in een dienstverlenende organisatie. Je hebt ervaring in een technische functie en hebt een 
technische opleiding op MBO-niveau afgerond (werktuigbouw, elektrotechniek, installatietechniek 
etc.) Je bent positief ingesteld en trots op je werk. Je kunt goed in stappen denken om een 
probleem op te lossen. 

Andrews Sykes is een professioneel en leuk bedrijf waar nog een echte teamspirit heerst. We 
bieden een ongedwongen werksfeer met veel zelfstandigheid en ruimte voor eigen initiatief. Bij 
Andrews Sykes werken 45 gemotiveerde collega's, velen met een langdurig dienstverband. 

Wij zorgen dat je een goede interne opleiding krijgt. En heb je de juiste instelling, dan zijn er 
zeker op termijn doorgroeimogelijkheden. Naast een goed salaris horen een bestelbus, 
smartphone, uitstekend pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering en studiekostenregeling tot 
de arbeidsvoorwaarden. De gezellige kantine is voorzien van een biljart, voetbaltafel en 
dartboard, uiteraard met airconditioning. 

Hebben we je interesse gewekt? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek op 
onze locatie aan de Marconistraat 32 in Bleiswijk. Voor eventuele vragen over de functie kun je 
ook eerst contact opnemen met René Kol of Piet van Hagen 010-5214455. 

 

 


