
 

Servicemonteur 
 

Heb jij passie voor het vak, daadkracht en ben je flexibel ingesteld? Kom dan ons team versterken! 
 

Wat ga je doen voor D&F techniek 
Op aangeven van de planner / werkvoorbereider ga je er voor zorgen dat de installaties bij de klant in optimale 
conditie gehouden worden op zowel perslucht als atmosferische gebied. Je hebt een informerende / adviserende rol 
naar zowel de klant als naar je collega`s van de binnendienst en de planner specifiek.  

 

Wat bieden we jou 
 Werken bij een jong en sterk groeiend bedrijf met een toonaangevende internationale klantenkring; 
 Wij investeren in de kennis en kunde van medewerkers door opleiding en training maar ook door het stimuleren 

van je innovatieve kant en door het bieden van doorgroeimogelijkheden; 
 Een plek in een enthousiast team met professionele en behulpzame collega`s waarin samenwerken en een open/ 

directe communicatie centraal staat; 
 Een marktconform salaris o.b.v. kennis, opleiding en ervaring; 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 Een fulltime contract (40 u/week). 

 

Wie zoeken we qua persoon 
 Een ervaren collega die verantwoordelijkheid neemt, op een creatieve manier denkt in oplossingen en 

mogelijkheden;  
 Analytisch  sterk met een groot probleemoplossend vermogen; 
 Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, team player, klant en business gericht,  flexibel, 

stressbestendig, creatief, leergierig met ambitie; 
 Onregelmatige werktijden kunnen voorkomen. Het kan voorkomen dat in het weekend of in de avonduren door 

onvoorziene omstandigheden je inzet wordt gevraagd;  
 Een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal; 
 In bezit van een geldig rijbewijs; 

 
Welke kennis beheers je 
 Minimaal mbo opleiding in de technische richting ( WTB, mechatronica ) 
 Enkele jaren relevante werkervaring; 
 Ervaring met Microsoft Office en geautomatiseerde systemen;  
 Affiniteit met de technische branche en het te verkopen product. 
 
D & F Techniek B.V. is gespecialiseerd in het conditioneren van lucht voor zowel perslucht als atmosferische 
installaties. Wij combineren onze vakkennis op het gebied van droog- en filtertechniek met klant gerichte service voor 
elke toepassing. D&F Techniek levert reeds meer dan 25 jaar luchtdroogsystemen voor vochtbeheersing en 
vertegenwoordigt de wereldwijde groep van bedrijven voor Seibu Giken DST, marktleider op het gebied van 
adsorptiedrogers en industriële droogsystemen. Wij leveren aan internationale klanten uit o.a. de 
voedingsmiddelenindustrie, geneesmiddelenindustrie, chemie, petrochemie etc. 
 
Denk je ons team in Rijen met jouw talenten te kunnen versterken? Dan willen we je graag ontmoeten. Stuur dan een 
e-mail met je motivatie en cv en hopelijk kunnen we je dan spoedig uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Een 
assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. 
D & F Techniek B.V.: Evergembaan 3, 5121 DR Rijen 
Contactpersoon: Ben van Heemst  
Telefoonnummer: 0161-453098   
E-Mail: bvh@dftechniek.nl 


