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Natuurli jk en avontuurli jk spelen!        www.eibe.nl | www.eibe.be

Ben jij de monteur speeltoestellen die wij bij eibe zoeken?                                                                                                 
Vond jij het vroeger ook altijd zo geweldig om de gehele 
speeltuin te verkennen en plezier te beleven aan die schommel 

die zo hoog ging of de glijbaan waar je zo hard van af kon 
glijden? Was je goed in het bouwen van hutten? 

Dan is de functie monteur speeltoestellen (Fulltime 38 uur per week) 
echt iets voor jou!

    Wat ga je doen als monteur speeltoestellen?

• Als monteur speeltoestellen ben je samen met een team van 
  professionals werkzaam bij klanten in zowel Nederland als 

   Vlaanderen. Je bent zowel in teamverband als zelfstandig 
   verantwoordelijk voor de montage van speeltoestellen alsmede uit 

   te voeren serviceopdrachten. 
• Opbouw van beurzen.

• Je draagt zorg voor de orde en netheid op bouwlocaties.
• Het aanbrengen van valdempende ondergronden.

• Je bent ook verantwoordelijk voor het voorkomend onderhoud aan en 
   rondom het pand in Zoetermeer, de bedrijfswagen en gereedschappen.

• Het uitvoeren van je administratie ten aanzien van de gedane 
   werkzaamheden en tevens ondersteuning bieden bij het inplannen van 

   de werkzaamheden.

    Wat vragen wij van jou?

• Je vindt het leuk om te bouwen en te repareren en hebt hier affiniteit mee.  
• Goede communicatieve vaardigheden en in voor een grap en grol.

• Je bent klant- en resultaatgericht
• Je staat open om te reizen in Nederland en Vlaanderen

• Je hebt een rijbewijs B op zak (BE is een pré)
• Je vindt het niet erg om overuren te maken. Vanzelfsprekend worden deze 

   maandelijks boven op je salaris uitbetaald.

    Wat krijg jij van ons?

• Een boven marktconform salaris.
• Indien een starter of junior; dan krijg je de kans om het vak te leren van onze ervaren 

   monteurs, hiervoor bieden wij een aantrekkelijk groeitraject met vaste stappen.  
• Bonusregeling.

• Reiskostenvergoeding.
• Een mobiele telefoon van de zaak.

• Functie gerelateerde opleidingen.

Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer dan nu!

We ontvangen graag je CV voorzien van een motivatie. Deze kun je sturen naar vanderlijcke@eibe.nl                                                                                                                                 
Indien je vragen hebt naar aanleiding van de vacature dan kun je contact opnemen met 

Patricia van der Lijcke (Hoofd Bedrijfsbureau). Telefoonnummer 079-3632003.

 Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij zijn een dynamische informele 
organisatie waarbij ontwikkeling 

en speelplezier van kinderen 
een prominente rol spelen. 

Wij produceren, leveren 
en monteren van de 
kleinste veerwip tot 

aan gecompliceerde 
speelstructuren 

met enorme 
uitdagingen. 
Niets is ons 

te gek!

Wie zijn wij?


