
 

 

   

Voor onze serviceorganisatie zoeken wij: 

 

Allround servicemonteurs (M/V) 

Regio Overijssel en/of regio Utrecht 

 

  

Functieomschrijving  

Als allround servicemonteur ben je onderdeel van een gedreven serviceteam. Je zet onze service 

organisatie op de kaart in het noordoosten, midden en westen van Nederland. Je bent 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van een breed scala van onderhouds-en serviceactiviteiten aan 

elektromechanische pompinstallaties. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 Preventief en correctief onderhoud aan gemalen 

 Inspecteren van gemalen en pompinstallaties 

 Rapporteren onderhoudswerkzaamheden in onderhoudsmanagementsysteem 

 Het bijwonen van periodieke toolboxen 

 Het oplossen van storingen aan gemalen 

 

Functie-eisen 

 Mbo-elektrotechniek/mechatronica 

 Ervaring met PLC techniek en affiniteit werktuigbouwkundige installaties 

 In bezit van basisveiligheid VCA en rijbewijs B/BE, CE-rijbewijs heeft de voorkeur  

 

En verder… 

 Communiceer en rapporteer je over de stand van zaken en de uitgevoerde 

werkzaamheden aan je leidinggevende.  

 Draag je zorg voor het schoon en veilig werken op locatie, je leeft de 

veiligheidsvoorschriften na en ziet hier op toe.  

 Ben je verantwoordelijk voor je eigen servicebus en de daarbij behorende voorraad  

 

Arbeidsvoorwaarden en contact 

Mous is aangesloten bij de CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf. Wij bieden goede 

scholingsmogelijkheden en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer vragen kun je 

contact opnemen met Tineke Okma, afdeling Personeelszaken, via telefoonnummer: (0514) 60 89 

00. Heb je geen 8 tot 5 mentaliteit en zoek je een baan met verantwoordelijkheid en heel veel 

vrijheid? Stuur dan een mail met een korte motivatie en CV naar t.okma@mouswaterbeheer.nl. 

  

 

Mous Waterbeheer is ontwikkelaar en leverancier van innovatieve oplossingen voor integraal 

procesmanagement in de watersector. Vanuit bewezen ervaring en expertise in telemetrie, 

elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek zijn wij op elk aspect van het 

waterspectrum inzetbaar. Van advies tot uitvoering, van nieuwbouw tot onderhoud. Bij Mous 

werken 50 mensen, de kracht van Mous ligt in de korte lijnen en de informele sfeer waarin wordt 

samengewerkt. Voor meer informatie over Mous kijk op mouswaterbeheer.nl. 

 

http://www.mouswaterbeheer.nl/

