Monteur Mechanisch

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je afwisselend bezig zijn in de theatertechniek met nieuwbouw- en
verbouwprojecten en het onderhouden van installaties? Lees dan snel verder.
In de functie van mechanisch monteur heb je een afwisselende baan waarbij de klant en service centraal staan. Je
werkzaamheden zijn grofweg onder te verdelen in een tweetal hoofdtaken, namelijk ‘Projecten’ en ‘Service en Onderhoud’.
De projectwerkzaamheden hebben betrekking op nieuw- en verbouwprojecten. Zo zal jij je bezig houden met monteren en in
bedrijf stellen van o.a. hijslieren, kettingtakels en hefplateaus. De service-gerelateerde werkzaamheden bestaan uit het
verrichten van onderhoud aan installaties van ruim 100 theaters. De werkzaamheden vinden plaats door heel Nederland,
maar ook in België en Duitsland voeren wij projecten uit.
Je zal je werkzaamheden verrichten vanuit je standplaats Hendrik-Ido-Ambacht, maar de aansturing vindt plaats vanuit ons
kantoor in Groningen.
Wie zijn wij?
Wij zijn Dutch Theatre Systems & Services (kortweg: DTS²) en zijn specialist op het gebied van het ontwerpen en plaatsen van
geautomatiseerde theaterhijs- en hefinstallaties. Hierbij kun je denken aan liersystemen, orkestbakheffers en
computerbesturingen, maar ook staalconstructies, loopbruggen, belichtingsbruggen, rollenzolders of zaalkoven. De
installaties die wij plaatsen zijn voorzien van high-end besturingscomputers en voldoen aan hoge veiligheidseisen. Ons
werkveld strekt zich uit tot West-Europa. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website, www.dts-2.com.
Over jou
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste monteur die het leuk vindt om zelfstandig te kunnen werken.
Herken jij je in onderstaande punten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding met een technische achtergrond;
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
Je bent breed inzetbaar voor service doeleinden;
Je hebt géén hoogtevrees;
Je hebt geen bezwaar om enkele dagen achter elkaar van huis te zijn;
Je bent in het bezit van rijbewijs B
Je bent in het bezit van een VCA-VOL certificaat, of bent bereid deze te behalen;
Je bent woonachtig in omgeving Hendrik-Ido-Ambacht

Wat wij jou bieden
• De mogelijkheid om te werken in een nichemarkt aan tot de verbeelding sprekende producten voor de
theaterwereld, zoals lieren en hefsystemen;
• Een veelzijdige, uitdagende functie bij een organisatie die van aanpakken weet;
• De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen in je vakgebied;
• Een fulltimedienstverband met een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden conform cao
Metaalbewerkingsbedrijf (o.a. 25 vakantiedagen en 13 ATV dagen).
Geïnteresseerd?
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Mail dan je CV naar Jeanet van der Veen,
j.van.der.veen@integrongroup.nl. Ontvang je liever eerst nog meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met
de Technical Manager, Robert Stelwagen via 050-3168260.
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