
 

 

 

 

 

 

 

WKK SERVICEMONTEUR (40 uur)  

 

MvO Energy Services B.V., gevestigd in Aalsmeer, 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 

Ons team bestaat uit vijftien 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.   

 

Functie-inhoud: 

Als WKK servicemonteur ben je verantwoordelijk voor preventief en correctief onderhoud aan WKK installaties, 

van o.a. de merken MTU, Jenbacher, M.A.N., Caterpillar, Waukesha en Deutz/MWM.  

Jouw werkzaamheden bestaan uit het: 

 verrichten van service werkzaamheden, waaronder onderhoudsbeurten 

 uitvoeren van mechanische werkzaamheden 

 assisteren bij revisie-, demontage- en installatiewerkzaamheden 

 

Je werkt voornamelijk zelfstandig, maar ook regelmatig in teamverband. Je communiceert nauw met onze 

planning/werkvoorbereiding. Nauwkeurig en tijdig rapporteren over je werkzaamheden is een belangrijk 

onderdeel van je functie.  

Tijdens je inwerktraject ga je eerst met een aantal van onze ervaren monteurs op pad. Ze laten je zien hoe wij 

werken en zo kun je gelijk je collega’s beter leren kennen. Na je inwerktraject ga je zelfstandig op pad voor 

onderhoudswerkzaamheden aan WKK’s.    

 

Profiel: 

 Passie voor, en ruime kennis van (grote) verbrandingsmotoren 

 Een aantal jaar werkervaring in een serviceorganisatie is een pré 

 Ervaring met het uitvoeren van onderhoudsbeurten aan WKK installaties of dieselmotoren 

 Ervaring met het oplossen van mechanische storingen  

 Bekendheid met besturingstechniek is een pré 

 Nauwkeurig en tijdig rapporteren over je werkzaamheden 

 Stressbestendig en flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit 

 Bereidheid om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken 



 Meedraaien met storingsdiensten 

 Zelfstandig, klantvriendelijk en positief ingesteld 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Goed kunnen werken in een klein, ambitieus team 

 In bezit van rijbewijs B (E) 

 Goed de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift 

 

Wij bieden: 

 Een fulltime functie met afwisselend werk binnen een leuk team 

 Flexibele werktijden 

 Goed salaris en secondaire voorwaarden 

 (Bij)scholingsmogelijkheden 

 Volledig uitgeruste bedrijfswagen en mobiele telefoon 

 Frequente teamuitjes waarbij plezier en ontspanning voorop staat    

 

Interesse? 

Ben jij geïnteresseerd in de omschreven functie? Stuur jouw motivatiebrief met CV naar 

kelly@mvoenergyservices.nl o.v.v. de functienaam.  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marcel van Oudheusden op tel. nr. 0297 769 

164. Kijk ook op onze website www.mvo-wkk.nl voor meer informatie over ons bedrijf.  
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