
 

 
 

FUNCTIEPROFIEL SERVICEMONTEUR / ONDERHOUDSMONTEUR  
Servicemonteur Elektrotechniek  
MBO – Niveau | 39-urige werkweek | provincie Utrecht 
 
Het Bedrijf 
Hobart is fabrikant en leverancier van vaatwasapparatuur voor de grootkeuken industrie, voor elk 
segment. Daarbij beschikken we over specialistische kennis waardoor we vakkundig advies kunnen 
geven en altijd een oplossing op maat kunnen bieden. Als gevolg van uitbreiding van het team van 
Hobart Nederland, hebben wij een vacature voor een gemotiveerde servicemonteur elektrotechniek.  
 
Wat ga jij doen als servicemonteur bij HOBART 
Na een gedegen inwerkperiode ga je zelfstandig op pad als servicemonteur.  

• Als servicemonteur repareer, onderhoud en installeer jij de vaatwasmachine binnen jouw 
regio;  

• Elke ochtend bekijk je de serviceverzoeken op je computer, je scrolt er snel doorheen en ziet 
dat je een leuke dag voor de boeg hebt;  

• Je plant je eigen dag en zorgt voor een mooie route waarbij je de afweging maakt tussen 
afstand en prioriteit van de melding;  

• Je pakt je koffie van je keukentafel en springt in je modern ingerichte HOBART servicebus;  

• Op locatie onderzoek je eerst met de klant wat het probleem is;  

• Vervolgens pak je je gereedschap en repareer je de machine met de onderdelen uit je eigen 
servicebus;  

• Kom je er niet uit, dan bel je jouw collega voor technisch support;  

• Je verzorgt zelf de administratie en afwerking van je servicebezoek en je geeft een goede 
omschrijving voor de klant, zodat die begrijpt wat je hebt gedaan;  

• Je hebt je serviceverzoeken afgewerkt, je checkt of er nog nieuwe zijn, of dat je een collega in 
de buurt kan ondersteunen.  

 
Jouw profiel:  

• Je hebt een MBO werk- denk niveau en kennis van elektrotechniek en/of installatietechniek;  

• Verantwoordelijkheidsgevoel;  

• Je hebt een gemotiveerde en klantvriendelijke instelling;  

• Je hebt communicatief sterke vaardigheden;  

• Je kan goed overweg met moderne bedrijfsmiddelen zoals een lap-top en smartphone;  

• Je denkt in oplossingen;  

• Tekening/schema lezen is geen probleem;  

• Je ziet het als een uitdaging om je eigen dag te plannen;  

• Je kunt zelfstandig meten en elektrotechnische vraagstukken (in overleg met collega’s) 
oplossen;  

• In bezit van rijbewijs B;  

• Woonachtig in de provincie Utrecht.  
 
Wij bieden  

• Een direct contract;  

• Een afwisselende en zelfstandige functie binnen een dynamische organisatie;  

• Een zelfstandige en informele werkomgeving;  

• Een uitgebreide interne opleiding;  

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een bij de zwaarte van de 
functie passend salaris en vergoeding van gemaakte kosten;  

• 32,5 vakantiedagen per jaar;  

• Een servicebus tot de rand gevuld met gereedschap en onderdelen.  
 
Reageren  
Informatie over deze functie is te verkrijgen bij de heer H. de Kok op telefoonnummer 0348- 462626. 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie dan ontvangen we graag een e-mail met je persoonlijke 
gegevens: henk.de.kok@hobart.nl 


