
Vacature Allround WKK Monteur – MvO Energy Services – Westland 
 
Wil jij een fulltime functie met flexibele werktijden, een volledig uitgeruste bedrijfswagen, de 
mogelijkheid tot een structurele papadag en een leuk team met frequente teamuitjes? Zoek dan niet 
verder en bekijk onderstaande vacature. 
 

Wat ga je doen als Allround WKK Monteur? 
Als WKK monteur werk je aan verschillende installaties van o.a. MTU, Jenbacher, M.A.N., Caterpillar, 
Waukesha en Deutz/MWM. Je lost zowel de elektrische als mechanische storingen op. Je start samen 
met een van de collega’s zodat je optimaal wordt ingewerkt en je goed kennis kunt maken met het 
hele team. Daarna ga je uiteraard zelfstandig op pad. Naast het oplossen van storingen ben je ook 
verantwoordelijk voor: 
 

 Het assisteren bij inbedrijfsstellingen; 

 Afstellen van motoren middels een motormanagementsysteem; 

 Het verrichten van service gerelateerde werkzaamheden; 

 Het netjes rapporteren van en over je werkzaamheden; 

 De communicatie met de planning/werkvoorbereiding. 
 

Wat vragen wij van jou als Allround WKK Monteur? 
Wij vragen je om minimaal twee jaar ervaring te hebben in een serviceorganisatie en dus ervaring 
met storingen en onderhoud. Het liefst met WKK installaties of dieselmotoren. Daarnaast zou je goed 
in ons team passen als je gedreven, leergierig, stressbestendig en sociaal bent. Om bij ons als WKK 
monteur aan de slag te gaan vragen wij dat je: 
 

 Passie hebt voor (grote) verbrandingsmotoren; 

 Bekend bent met besturingstechniek (pré); 

 Ervaring hebt met revisies (pré); 

 Bereid bent om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken en kan meedraaien met 
storingsdiensten; 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau hebt; 

 In het bezit bent van rijbewijs B (E); 

 Communicatief vaardig bent in de Nederlandse taal (in woord en geschrift); 
 

Wat bieden wij jou als Allround WKK Monteur? 
Voort wat hoort wat vinden wij. Daarom belonen wij onze werknemers altijd goed. Dit doen we door 
onder andere leuke personeelsuitjes, een goede pensioensregeling maar ook opleidings- en 
(bij)scholingsmogelijkheden, een volledig uitgeruste bedrijfswagen en telefoon. Daarnaast bieden wij 
jou: 
 

 Afwisselend werk binnen een hecht team; 

 Een goed salaris; 

 Doorgroeimogelijkheden; 

 Flexibele werktijden; 

 25 vrije dagen per jaar; 

 Collectieve ziektekostenregeling; 

 Uitzicht op een vast contract; 

 Tijd-voor-tijd regelingen; 



 Mogelijkheden tot een structurele papadag; 

 Leuke bonussen. 
 
Kortom; ben jij de positieveling die zichzelf dit afwisselende maar bovenal leuke werk al ziet doen? 
Solliciteer dan direct! 
 

Over MvO Energy Services 
MvO Energy Services is een bedrijf gespecialiseerd in het onderhouden en installeren van 
warmtekrachtinstallaties (WKK’s). Het bedrijf is werkzaam in heel Nederland en heeft een divers 
klantenbestand, variërend van kleine bedrijven tot grote ondernemingen.  
 
Ons team bestaat uit elf medewerkers. Door de aanhoudende groei binnen het bedrijf zijn wij per 
direct op zoek naar versterking. Als klein team is het belangrijk om goed en nauw samen te werken. 
Daarbij is hard werken in een gemoedelijke sfeer, flexibel zijn en goed communiceren ons motto. De 
communicatielijnen zijn kort, zowel binnen de interne organisatie als voor de klanten en leveranciers. 
Wij staan open voor ideeën van anderen en investeren in mensen en middelen om verder te groeien. 
 
 

Sollicitatieprocedure 
Solliciteren kan door je CV en motivatie te sturen naar claudette@mvoenergyservices.nl. Heb je 
vragen? Dan kun je contact opnemen met Marcel van Oudheusden via: 0297 769 164. 


