
 

Kruba is specialist op het gebied van technisch complexe CNC gestuurde productielijnen voor de 
aluminium-, hout-, en kunststofverwerkende industrie. We zijn een groeiend, innovatief en 
internationaal bedrijf met aandacht voor elkaar. Dankzij enthousiaste en betrokken collega’s zijn 
de lijnen in onze organisatie kort en is de werksfeer open en informeel. Kruba biedt medewerkers 
volop mogelijkheden voor ontwikkeling en groei. We houden van aanpakkers die eigen initiatief 
tonen. We zijn momenteel op zoek naar versterking van ons team! 

SERVICEMONTEUR BINNEN- & BUITENDIENST 

 

BAARN, 32-40 UUR 

mbo WTB, Mechatronica, Autotechniek 
 

Wat ga je doen als servicemonteur? 

Jij verzorgt de service en het onderhoud aan CNC gestuurde verspanende machines zoals boor- 
en frees-bewerkingen bij onze klanten. Je zorgt ervoor dat de machines probleemloos werken of 
dat machines worden omgebouwd. Het ene moment ben je bezig met het modificeren van 
onderdelen en het andere moment ben je een boor- of freesmachine aan het onderhouden of 
train je het bedienend personeel. Jouw technische opleiding en ervaring zorgen dat je na een 
gedegen inwerkperiode zelfstandig de werkzaamheden bij onze klanten kunt uitvoeren.  

 

Wat breng je mee als servicemonteur? 

Je hebt een technische mbo-opleiding gevolgd zoals bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde / 
Mechatronica / Autotechniek (niveau 3 of 4) aangevuld met een aantal jaar werkervaring als 
monteur. Je bent resultaatgericht en gaat door tot de klus geklaard is. Je denkt in oplossingen en 
bent flexibel als het gaat om werkdagen en -tijden. Je beheerst de Nederlandse taal zodat je 
makkelijk kunt communiceren met klanten en uitleg kan geven over de machines. Je hebt 
rijbewijs B op zak zodat je met de auto van de zaak zelfstandig naar de klus kunt gaan vanuit ons 
kantoorpand in Baarn.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat heeft Kruba jou te bieden? 

Je wordt onderdeel van een hecht, gezellig en informeel team. Je hebt veel vrijheid en 
afwisseling in de werkzaamheden. We zorgen voor een uitgebreid inwerktraject, training on the 
job met ervaren collega’s om productkennis op te doen. We geven alle ruimte om jezelf te 
ontwikkelen. Natuurlijk staan daar uitstekende arbeidsvoorwaarden tegenover, zoals: 
 

 Een aantrekkelijk salaris conform opleiding en ervaring;  
 Uitbetaling van overuren; 
 Daggeld vergoeding;  
 Auto van de zaak; 
 Goede pensioenregeling;  
 Dienstverband van 32-uur ipv 40-uur bespreekbaar. 

 

Solliciteer direct! 

Stuur een korte motivatie en je CV naar cees@kruba.nl of neem contact op met Cees van Essen 
(06 - 53 42 81 41) voor meer informatie of vragen.  

 


