
 

Vacature Service Monteur 
 

Bedrijfsomschrijving 
Marelko Benelux B.V. is een familiebedrijf, opgericht in 1991. Onze diensten bestaan uit het leveren van 
signalering- en verlichtingsproducten, ondersteuning en advisering op het gebied van voertuig gebonden 
veiligheid en opbouw van hulpverleningsvoertuigen, zowel in onze eigen werkplaats als op locatie. 
Marelko zorgt ervoor dat hulpverleners altijd veilig op en naast de weg kunnen werken. 

Werken bij Marelko betekent actief zijn in een informele bedrijfscultuur tezamen met bevlogen en 
betrokken collega’s. Er is ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling, ideeën en oplossingen 
ontstaan dan veelal op de werkvloer. 

Jouw functie 
Als Service Monteur ben je verantwoordelijk voor de installatie en het oplossen van storingen in licht- en 
geluidssystemen, onboard systems en overige producten. Tevens het leveren van eerste en tweede 
lijnsupport op locatie en het verzorgen van een gestructureerde kennisoverdracht naar eindgebruikers 
behoort tot je werkzaamheden en dan wel zodanig dat de klanttevredenheid gegarandeerd is en dat 
voldaan is aan de hiervoor geldende kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften.  

De dagelijkse werkzaamheden zien er als volgt uit: 

• Ontvangen en doornemen van werkorders en storingsmeldingen; 

• Productiewerkzaamheden;  

• Beoordelen, controleren en uitvoeren van productieorders; 

• Zorgvuldig voorbereiden van de werkzaamheden (controle op beschikbaarheid/ deugdelijkheid en 
compleetheid van te installeren producten, gereedschappen, informatie/beschrijvingen e.d.); 

• Uitvoering van inbouw, service en onderhoudswerkzaamheden op locatie in de BeNeLux; 

• Het voeren van een correcte administratie; 

• Wanneer er geen service werkzaamheden zijn, wordt men ingezet als monteur, voor het in- en 
opbouwen van voertuigen;  

• Naleven van de veiligheidsvoorschriften en toezien op een verzorgde werkomgeving. 
  

 
Onze ideale kandidaat ziet er als volgt uit: 
Je hebt een goed gevoel voor service en techniek. Je hebt bij voorkeur een MBO niveau op het gebied 
van elektrotechniek of motorvoertuigentechniek en hebt affiniteit met ICT en storingsanalyse. Je gaat 
flexibel om met de wensen en eisen van opdrachtgevers en realiseert je dat je het gezicht van Marelko 
bent wat zich uit in representatief en gemotiveerd gedrag. Je werkt gestructureerd en nauwkeurig en 
denkt eerst na over te nemen acties, alvorens ze uit te voeren. Goede communicatievaardigheden zijn 
vereist. Je bent probleemoplossend gericht en anticipeert teneinde problemen te voorkomen. Je 
functioneert goed in zowel teamverband als zelfstandig.
  

 
Wat bieden wij jou? 

 

• Een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden; 

• Een uitdagende fulltime baan van 40 uur per week; 

• Een zelfstandige functie. 
 

Interesse?  
Ben jij de service monteur die wij zoeken, stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar 
solliciteren@marelko.nl. Voor meer informatie over onze organisatie www.marelko.nl. 
 


