
LiftingPlus is een jong en dynamisch bedrijf en zoekt jou!
Zoek jij een baan met toekomstperspectief dan ben je bij ons aan het juiste adres. LiftingPlus is een bedrijf met veel ervaring in de hijs- en hefwereld. 

Wij hebben geen klanten maar partners! Ben jij niet vies van werken en wil je dagelijks nieuwe dingen leren, dan ben jij onze nieuwe collega. Doordat 

LiftingPlus groeit heb jij je eigen toekomst zelf in de hand, bij ons wordt inzet beloont.Wij beloven geen gouden bergen, maar ben jij een teamplayer 

met gezond verstand, dan kun je wel een gouden toekomst bij ons hebben.LiftingPlus inspecteert, produceert en levert A-kwaliteit op het gebied van 

hijs- en heftechniek.

Monteur/Inspecteur buitendienst
Doelstelling
Samen met je collega’s de uitdagingen van  
onze partners oplossen.

Functieomschrijving
Het zelfstandig uitvoeren van opgedragen 
werkzaamheden.  
Deze werkzaamheden kunnen o.a. bestaan uit:
•  inspecteren, repareren, beproeven en  

certificeren van hijs- en hefmiddelen
• aanspreekpunt zijn voor onze partners 

Wat verwachten wij van jou
• daadkrachtige inzet.
• gezonde dosis humor.
•  behandel iedereen zoals je zelf  

behandeld zou willen worden.
• leergierig
•  veiligheidsbewustzijn, je werkt op  

een veilige en verantwoorde manier.

Functie-eisen
•  VMBO of MBO-niveau (voorkeur  

Electro/Mechatronica of WTB)
• technisch inzicht
•  sleutelcapaciteiten (kan zowel door werk-

ervaring als monteur, danwel hobbymatig)
• zelfstandige werkhouding 
•   goede communicatieve vaardigheden

Ben je bezig met een opleiding en zoek je een 
leerbedrijf voor 4 dagen, dan kun je ook solliciteren.
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Wat bied LiftingPlus jou dan?
Een uitdagende werkomgeving met veel 
kansen, met natuurlijk een bijbehorende 
beloning. Wil jij in jezelf investeren dan 
investeren wij in jou! 
 
Je kunt je motivatie en cv mailen naar:  
mwr@liftingplus.nl
Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met de heer 
J. Wagenaar, telefoon 06 15 94 12 41.


