
 

 

Onderhoudsmonteur M/V Fulltime 37,5 uur – Diverse regio’s  
 
R&W Batterijen is een sterk groeiend, onafhankelijk familiebedrijf, dat zich al meer dan 25 jaar heeft gespecialiseerd in 
batterijen, laders, service en onderhoud voor intern transport en de automotive sector. Door gebruik te maken van de 
nieuwste technologieën en het perfectioneren van onze producten en diensten wordt deze groei gecontinueerd. Vanwege 
deze reden zijn wij per direct op zoek naar;  

ONDERHOUDSMONTEUR M/V:  
DIVERSE REGIO’S NEDERLAND (FULLTIME 37,5 UUR)  

Als onderhoudsmonteur bezoek je klanten die onze tractiebatterijen in gebruik hebben in onder andere heftrucks en 
schoonmaakmachines. Als visitekaartje van R&W verzorg je op basis van een weekplanning het basisonderhoud aan de 
batterij en los je kleine storingen op. Je krijgt de beschikking over een bedrijfsbus, een tablet en een telefoon.  
Ook zijn er doorgroeimogelijkheden aanwezig bij deze functie, want bij gebleken geschiktheid heb je de ruimte om jezelf 
door te kunnen ontwikkelen tot Servicemonteur. Bij deze functie leer je meer complexe plaatsingen en 
onderhoudswerkzaamheden te verrichten.  
 
REGIO’S:  
• • Midden Nederland (driehoek Ede, Utrecht en Den-Bosch).  

• • Zuid Holland  

• • Noord Holland  

• • Noord – Nederland (Friesland – Groningen)  
 
DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN UIT:  
• • Tijdens klantbezoeken het uitvoeren van het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van tractiebatterijen;  

• • Beantwoorden en doorzetten van vragen via email;  

• • Administratieve afhandeling van werkrapporten;  

• • Het opvolgen en afmelden van orders/bezoeken in ons klantsysteem;  

• • Regelmatig overleg met collega (service) monteurs of de serviceafdeling.  
 
FUNCTIE-EISEN:  
Als onze onderhoudsmonteur beschik je over een gedreven en professionele werkhouding. Tevens ben je klantvriendelijk en 
schakel je moeiteloos met collega’s van de binnendienst. Daarnaast werk je netjes en zorgvuldig, want je bent immers de 
‘ogen en oren’ bij onze klanten. Je deelt informatie op tijd, zodat klanten tijdig geholpen worden bij een probleem of 
vervangingsvraag. Daarbij voldoe je aan de volgende eisen:  
• • Bijvoorbeeld een afgeronde LTS of MBO-opleiding richting (Electro-)techniek;  

• • Een zelfstandige werkhouding (je bent veel alleen onderweg);  

• • Affiniteit met (elektro-) techniek;  

• • In bezit van rijbewijs B;  

• • Goede beheersing van de Nederlandse taal;  

• • Prettige communicatieve eigenschappen;  

• • Het in bezit hebben van een geldige VCA en een heftruckcertificaat is een pre;  

• • Woonachtig in de gevraagde regio.  
 
WIL JIJ ONS TEAM KOMEN VERSTERKEN?  
Je komt terecht in een gezellig, hecht en informeel team. Je krijgt een goed marktconform salaris met goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij de functie en jouw werkervaring. Tevens biedt R&W haar medewerkers een 
goede pensioenregeling en tot slot hanteren wij een 37,5-urige werkweek.  
 
Voor meer informatie over onze diensten en producten kun je vinden op http://www.r-w.nl.  
 
Bij interesse, mail je CV naar onderstaande contactgegevens.  
Bjorn Pluijmakers  
bjorn@r-w.nl  
0318-690088  
 
Altijd op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes en ontwikkelingen? Volg onze Socials via Facebook en LinkedIn 
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