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Vacature 

Buitendienstmonteur 
 
Sommige banen liggen niet voor het oprapen; hier komt er een! De uitdagende en afwisselende 
functie van Buitendienstmonteur bij Holland Platforms brengt je bijna elke dag op een andere 
locatie, en vaak ook op een andere hoogte. Samen met een collega ga je op pad om onze 
hangbruginstallaties te monteren, verplaatsen of demonteren. Ook ga je je inzetten als 
storingsdienstmonteur en — als het wat rustiger is — werkzaamheden verrichten in ons 
magazijn. Wat deze baan uniek maakt? Wij zijn op ons terrein de enige specialist in Nederland. 
 

 
        

 

Wat jij meebrengt? 
✓ Je kunt in alle eerlijkheid van jezelf zeggen dat je betrouwbaar en zelfstandig bent 

✓ Je bent gemotiveerd 

✓ Je hebt aanleg voor techniek 

✓ Je weet je flexibel op te stellen en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 

✓ Je bent in bezit van rijbewijs B-E 

✓ Gelukkig heb je geen hoogtevrees 

✓ Je bent een teamspeler (dat is leuker voor iedereen én maakt vooral het werk veiliger) 
 

Wat wij voor jou in gedachten hebben? 
✓ Een goed salaris 

✓ Een uitgebreide inwerkperiode en goede interne opleidingen 

✓ Een jaarlijkse bonus bij goed presteren 

✓ Een uitdagende en veelzijdige baan met veel afwisseling en vrijheid 

✓ Uitzicht op een vaste aanstelling 
 

Wat ga je zoal doen en wie is Holland Platforms?    
Je wordt een belangrijke steunpilaar van Holland Platforms. Vanuit ons pand in Nunspeet 
verhuren we — als enige specialist in Nederland — tijdelijke hangbruginstallaties. Dat doen we 
voor onder meer vastgoedonderhoudsbedrijven, gevelbeplatingsbedrijven, verhuurders en 
aannemers. We monteren, verplaatsen en demonteren ze voor onze klanten in heel Nederland 
én geven advies op maat. Als Buitendienstmonteur speel je als lid van het team een onmisbare 
rol bij deze montage-, verplaatsing- en demontagewerkzaamheden. Stel je een gewone dag voor 
bij Holland Platforms: 
• Je verzamelt met je collega(‘s) in Nunspeet. 
• Jullie vertrekken over het algemeen om 06.00 uur met de juiste materialen naar de locatie van 

de opdrachtgever. 
• Op de locatie is alles al van tevoren in kaart gebracht; jullie gaan direct aan het werk met ofwel 

het opbouwen, ofwel het verplaatsen ofwel een demontage van een hangbruginstallatie. 



 

 
 

 

2  

• Tussendoor is er regelmatig overleg over veiligheid en planning. Want ook het waarborgen van 
veiligheid en kwaliteit behoort tot je werk. 

• Je draagt met je collega(’s) de geïnstalleerde hangbruginstallatie over aan de opdrachtgever, 
en geeft mogelijk instructies. 

• Je verzorgt de overdracht naar de opdrachtgever en ondertekening van de werkbonnen. 
• Het zijn altijd kortdurende klussen, met vaak zelfs twee adressen op een dag. 
• Tussendoor is er natuurlijk ook tijd voor een kop koffie en een lunchmoment, hoewel het vaak 

ook gewoon doorpakken is. 
Zoals je ziet is dit een baan met uitdaging én verantwoordelijkheid! 
 

Interesse? We spreken je dolgraag! 
Deze tekst is natuurlijk alleen een eerste schets van wat  
je baan inhoudt. Kom gewoon even praten en kijken, dan  
krijg je een nog completer beeld. Reageer met een e-mail  
aan info@hollandplatforms.com  
of bel Theo Wessel op 06-31691453. We zijn benieuwd! 
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