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Zeeland Belting Service BV
De Poort 73 - 4411 PB  Rilland
Tel. 0113 - 55 10 40

www.zbsbv.nl
E-mail: info@zbsbv.nl

Op al onze offertes en leveringen van goederen en diensten zijn de bij alle Kamers van Koophandel in Nederland gedeponeerde VACO-Voorwaarden van 
toepassing waarvan door ons desgewenst een exemplaar wordt verstrekt. Goederen blijven eigendom van leverancier tot algehele betaling is geschied.

IBAN: NL43RABO0334018781
BIC: RABONL2U
IBAN: NL26ABNA0637563050
BIC: ABNANL2A

Inschrijvingsnr. K.v.K. Middelburg 22046967
BTW-nr.: NL8092.80.243.B01
Betalingsvoorwaarden: Binnen 30 dagen
Bij betaling factuur- en debiteurnummer vermelden s.v.p.
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Servicemonteur Productie en Buitendienst Z.B.S.
Z.B.S. BV (Zeeland Belting Service), gevestigd te Rilland (NL), is een belangrijke ser-
vice-partner voor transportbandgebruikers in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 
Recent is Z.B.S. toegetreden tot de Narviflex Group, de grootste transportbanden 
servicegroep in de Benelux, met fabrieken in België en Nederland en gespecialiseerd in 
kunststof en rubber transportbanden, evenals rubberartikelen en industriële plastics. 
Om ons team bij Z.B.S. BV te versterken zoeken wij een Servicemonteur Productie en 
Buitendienst. Jij gaat dagelijks onze klant uit de nood helpen.

Het takenpakket bestaat uit:
• Productiewerkzaamheden in onze vestiging te Rilland
• Voorbereiden van transportbanden in de werkplaats
• Analyseren  van defecten aan transportinstallaties
• Verbetervoorstellen doen aan de eindgebruiker
• Monteren en lassen van transportbanden
• Bekleden van rollen en trommels met diverse bekledingsmaterialen

Functie-eisen:
• MBO werk- en denkniveau
• VCA-certificaat is een pluspunt
• Technische achtergrond
• Ervaring in transportbanden is niet noodzakelijk
• Een net en representatief voorkomen
• Zelfstandig kunnen werken
• Flexibiliteit en een doorzetter

Arbeidsvoorwaarden:
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Goede begeleiding en veel tijd om het vak te leren
• Ruimte voor eigen initiatief en inbreng
• Een afwisselende en uitdagende baan binnen een jong en professioneel team

Sollicitaties met c.v. graag richten aan:
Zeeland Belting Service B.V. 
T.a.v. Peter Kole
e-mail: peter@zbsbv.nl
tel. 0113-551040

De Poort 73, 4411 PB Rilland


