
 

 

 

 
 

 
 

 
 
Kom jíj ons team van service buitendienst monteurs versterken? 

Als SERVICE BUITENDIENST MONTEUR bij Polem werk je met vier  collega-

monteurs buiten de deur bij onze klanten. Je installeert silo's en tanks, pleegt 
onderhoud en lost storingen op. Je komt bij klanten in verschillende interessante 
sectoren in binnen- en buitenland. Soms werk je alleen, soms samen, je 
vertrekpunt is Lemmer. Wanneer je bij ons start gooien we je natuurlijk niet gelijk 
in het diepe! Je volgt een intensief inwerktraject. Je loopt mee met ervaren 
collega’s en je volgt waar nodig trainingen, waarna je als zelfstandig service 
buitendienst monteur na iedere klus een tevreden klant achterlaat. Ben jíj klaar 
voor deze afwisselende fulltime baan? Lees dan verder! 

Wat breng je mee? 

• technische opleiding op min. MBO niveau 2/3 en/of door  
 werkervaring dit niveau verkregen 

• enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie is een pré 

• redelijke beheersing van Engels (Duits zou een pré zijn) 

• bereid zijn te reizen in binnen- en buitenland en daarbij, indien 
 noodzakelijk, te overnachten in hotels; tevens ben je bereid om in  
            voorkomend geval onze productie in Lemmer te ondersteunen 

• je hebt geen hoogtevrees 

• je kunt technisch tekening lezen 

• diverse certificaten om de werkzaamheden veilig en verantwoord uit te  
            kunnen oefenen, zoals VCA, veilig hijsen, hoogwerker, heftruck, evt.  
            lasdiploma en rijbewijs BE. Of je bent bereid deze certificaten, diploma’s,  
            rijbewijs op korte termijn te behalen. 
 
Wat bieden wij jou? 
 
• een fulltime baan in dagdienst  
• elke vijfde werkweek ben je vrij; je werkt nl. vier weken (5 dagen per week  
            à 9 uur per dag) en de vijfde week ben je vrij, het hele jaar rond  

• salaris afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring tussen € 2.578  
            en € 3.461 bruto per maand 

• 25 vakantiedagen 

• contract voor een jaar met de intentie deze om te zetten in 
            onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid 

• toepassing van de CAO metaalbewerkingsbedrijf (per 1 maart 
            2023 CAO-verhoging van 3,25%) 

• volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen via cursussen en  
            opleidingen 
 
Hebben wij je interesse gewekt? Solliciteer dan direct met je CV en motivatie via 
marjolein.degroot@polem.com.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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