
 

DTS² is een fris en jong bedrijf dat met beide benen stevig op de grond staat. Wij 
zijn specialist op het gebied van het ontwerpen en plaatsen van 
geautomatiseerde theater hijs- en hefinstallaties. Deze installaties voldoen aan 
de hoogste veiligheidseisen en zijn zeer vergaand geautomatiseerd.  
 
(www.dts-2.com) 

 
Voor onze nieuw te openen vestiging in Zwijndrecht zijn we op zoek naar een leergierige en enthousiaste:  
 

Servicemonteur (elektrotechniek)  M/V  

 
Samenvatting van de functie en taken: 
Als servicemonteur heb je een afwisselende baan waarbij de klant en service centraal staan. De 
werkzaamheden voor de servicemonteur onderscheiden zich in een tweetal hoofdtaken, “Service & 
Onderhoud” en “Projecten”. De service gerelateerde taken bestaan uit het onderhouden van ruim honderd 
theaters en het verlenen van 24/7 storingsdienst. De project gerelateerde taken bestaan uit het monteren en in 
bedrijf stellen van hijslieren, kettingtakels en hefplateau’s. De werkzaamheden zal je verrichten vanuit je 
standplaats Zwijndrecht.  
 

 
Functie-eisen: 

 Je beschikt minimaal over een MBO 4 opleiding elektrotechniek / elektronica / besturingstechniek; 

 Je hebt een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie; 

 Je voelt grote betrokkenheid bij het bedrijf, de klanten en de collega’s; 

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

 Je kunt optreden als voorman; 

 Je breed inzet baar voor service doeleinden; 

 Je bent bereid om in de consignatiedienst mee te draaien; 

 Je beschikt over de basiskennis van computernetwerken; 

 Je beschikt over algemene kennis van frequentieregelaars, (encoders en lastdragers is een pré); 

 Je beschikt over algemene kennis PLC sturing; 

 Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 

 Je beschikt over een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Je hebt géén hoogtevrees; 

 Je bent administratief goed onderlegd; 

 Je hebt geen bezwaar hebben enkele dagen achter elkaar van huis te zijn; 

 Je bent fulltime beschikbaar (en bereid werkzaamheden in het buitenland te verrichten); 
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (zowel mondeling als in geschrift). 

 
 
Wij bieden: 

 Een fulltime dienstverband met marktconform salaris (incl. 8% vakantietoeslag); 

 Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 13 ATV dagen; 

 Een veelzijdige, uitdagende functie binnen een organisatie die van aanpakken weet; 

 De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen in je vakgebied. 

Ben jij op zoek naar afwisselende baan, met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, 
solliciteer dan direct! 
 
Je motivatiebrief en CV kun je richten aan DTS², t.a.v. Jeanet van der Veen, Duinkerkenstraat 44, 9723 BT 
Groningen, of mail naar j.van.der.veen@integrongroup.nl. Mocht je nog vragen hebben over de functie dan 
kun je contact opnemen met de Operations Manager, Tienus Been, via 06-50613043.  


