
SpanSet Nederland is gevestigd in Moerdijk. Een landelijk opererende organisatie op 
het gebied van dienstverlening aan industrie, waaronder scheepsbouw, petrochemie, 
offshore en wind, defensie, haven- en stuwadoorsbedrijven, brandweer en aannemers-
bedrijven. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren, certifi ceren, repareren en keuren van 
hijs-en heftechniek en bovenloopkranen. SpanSet Nederland is een onderdeel van de 
wereldwijd opererende SpanSet Group met meer dan 20 dochterondernemingen en 
deelnemingen in 50 landen.

SERVICEMONTEUR

Als service monteur binnen- of buitendienst ben
je dagelijks bezig met het uitvoeren van
reparaties, onderhoud en veiligheidsinspecties
aan hijsmiddelen en kranen.

Wat zoeken wij in een servicemonteur?

• Iemand met een MBO werk-denk niveau 3/4
• Je hebt bij voorkeur een afgeronde

opleiding in de richting van
elektrotechniek of werktuigbouwkunde

• Je bent bereid je verder te ontwikkelen
in ons vakgebied

• Je hebt een stevige dosis doorzettingsvermogen
• Je hebt een ondernemende,

gestructureerde en doelgerichte werkhouding
• Je hebt een rijbewijs BE
• Ook schoolverlaters mogen reageren!

VERKOPER BINNENDIENST

Samen met twee andere verkopers ben je het
aanspreekpunt voor de klant.
Je houdt je bezig met het invoeren van de
verkooporders met bijbehorende inkooporders.

Wat zoeken wij in een verkoper?

• Je hebt een technisch commerciële
MBO of HBO opleiding in de richting
van werktuigbouwkunde

• Je hebt een stevige dosis doorzettingsvermogen 
en klantgerichte houding

• Je bent communicatief sterk,
creatief/vindingrijk en doortastend

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal
• Je hebt kennis in Word, Excel en Outlook
• Achtergrond in de hijs- en heftechniek is

een pré!

ADM. MEDEWERKSTER

Word jij helemaal blij als jij van alles mag
regelen en continu lekker in de weer bent? En
vind jij het leuk om het centrale aanspreekpunt
te zijn voor zowel klanten als jouw collega’s?

Wat doe je nog meer op een dag?

• Je beantwoord jij de telefoon en beman
je de receptie

• De voortgang bewaken van verkooporders 
en inkooporders

• Het factuur gereed maken van verkooporders, 
herkeur- en reparatieorders

• Het verwerken van certifi caten, inspectie en 
vloerrapporten in het certifi catenprogramma

• Kortom, het is een hele gave, afwisselende functie 
waarin eigen initiatief en jouw inbreng zeer
gewaardeerd worden!

Voor meer informatie:
www.spanset.nl of bel 0168 - 38 68 00
SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10a
4782 SK Moerdijk

WEGENS UITBREIDING ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
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