
KlopPro BV is een snelgroeiend en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van Smart Kitchen Solutions die de 
kern vormen voor succesvolle en winstgevende foodservice programma’s in de verschillende bedrijfstakken van de 
commerciële voedselbereiding. Omdat we continue groeien, zijn we per direct op zoek naar een nieuwe collega.

Heb je grote affiniteit met keukentechniek en heb je 2 rechterhanden die beginnen te kriebelen als je ziet dat een machine 
niet draait dan is deze functie zeker iets voor jou!

Als Service -en plaatsingsmonteur kom je o.a. bij horeca zaken om onze apparatuur te repareren bij een acute storing. Heeft 
de reparatie minder haast, dan repareer je deze bij ons op het hoofdkantoor in Soest of in onze vestiging in Mechelen. 
Naast het installatiewerk en de storingen voer jij ook het (preventief) onderhoud uit of plaats je pas aangeschafte apparatuur. 
Je zorgt ervoor dat je eigen administratie tot in de puntjes is geregeld zodat je collega de facturatie in orde kan maken.

WHAT’S IN IT FOR ME?
Allereerst een goed ingerichte Service bus met de bijbehorende (elektrisch) gereedschap waarmee jij je werk goed kunt 
uitvoeren.
Je komt te werken in een hecht team van collega’s waarbij de communicatielijnen met de directie erg kort zijn en iedereen 
gelijk is
– Een goed salaris passend bij de functie
– Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
– 8 % vakantiegeld.

WIE JIJ BENT
Je bent een klantgerichte Servicemonteur met minimaal 3-4 jaar ervaring in een zelfstandige buitendienst functie, hierdoor 
heb je veel kennis van elektrotechniek op gedaan.
Het is fijn als je in het bezit bent van NEN3140 en elektrisch schakelen, of je bent bereid om deze te behalen.

VEREISTEN
- Ervaring in de keukentechniek
- Het spreken van Nederlands en Engels is een voorwaarde, Frans is een pré
- Positieve werkhouding met een actieve flexibele inzet (geen 9-5 mentaliteit)
- Georganiseerd, gestructureerd, doortastend en zelfstandig kunnen werken
- Bereid om zowel door heel Nederland, als in België klanten te bezoeken

Soort dienstverband: Fulltime
Verwachte startdatum: in overleg

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar: r.klop@alto-shaam.nl 
Alleen reacties met CV worden in behandeling genomen.
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VACATURE: 
SERVICE -EN PLAATSINGSMONTEUR




