Wij zijn Wierda. Wie ben jij?
Wij zijn Wierda. Onder de labels Wierda Bedrijfswagens, Wierda Voertuigtechniek
(WVT) en Wierda Hybrid Technologies (WHT) verkopen, onderhouden, repareren,
bedenken en bouwen wij MAN trucks. Maatwerkoplossingen voor klanten met
bijzondere wensen. Werken bij Wierda betekent dan ook dat je werkt in een bedrijf dat
niet alleen trucks onderhoudt en repareert. Wierda bedenkt én bouwt trucks.

Vanwege groei binnen de Wierda bedrijven zijn wij voor Wierda Hybrid Technologies op zoek
naar een

Servicemonteur hybride/elektrische trucks
Wierda Hybrid Technologies
Met Wierda Hybrid Technologies (WHT) in Joure, zijn we toonaangevend als het gaat om
elektrische transportoplossingen. Zoals de Electric PTO: een volledig in eigen huis
ontwikkelde oplossing waarbij de de opbouw van het voertuig (zoals de betonmixer,
autolaadkraan of het koelsysteem) volledig elektrisch wordt aangedreven
De Electric PTO is de elektrische aandrijving voor ieder soort voertuigopbouw, denk aan de
aandrijving van de betonmixer, de autolaadkraan en het koelsysteem. Tijdens het gebruik
van de opbouw kan de verbrandingsmotor uitgeschakeld blijven waardoor er geen
uitlaatgassen vrij komen. Praktisch en groen door brandstofbesparing, geluidsreductie en
minder CO2 uitstoot.
Wie zoeken we?
Je bent iemand die verstand heeft van moderne bedrijfsautotechniek en door veel kennis en
ervaring direct begrijpt waar bepaalde mankementen zich voordoen. En je bent vervolgens in
staat om aan de hand van de door jou gestelde diagnose de betreffende wagen weer snel in
topconditie te brengen. Je bent servicegericht en begrijpt hoe belangrijk de relaties met onze
klanten zijn. En je hebt uiteraard een flinke hoeveelheid technische kennis van de moderne
bedrijfsautotechniek.
Wat ga je doen?
In deze afwisselende functie werk je veelal bij klanten op locatie om problemen bij een storing
te verhelpen. Hierbij adviseer je klanten over mogelijke oplossingen bij een storing of
reparatie en stemt de precieze werkzaamheden af met klant. Maar ook werk je regelmatig in
de werkplaats, waarbij je helpt bij het prefabriceren van de componenten van de elektrische
aandrijving voor diverse voertuigen en het opbouwen hiervan. Omdat je meedraait in
storingsdiensten vind je het geen probleem om incidenteel in de avond of in het weekend te
werken.

Wat breng je mee?
Je beschikt over de volgende opleiding en competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie
Minimaal een (technische) MBO-opleiding
Uitstekende kennis van mechatronica, elektronica en/of hydrauliek
Je hebt een klant- en servicegerichte houding
Je hebt oplossend vermogen
Je bent kwaliteitsgericht
Je hebt een flexibele werkhouding
Bereid tot het bijleren van nieuwe technologieën en technieken

Wat bieden we je?
Goed werkgeverschap is belangrijk bij Wierda. En dat uit zich niet alleen in de uitstekende
arbeidsvoorwaarden. Maar ook in de zorg die we hebben voor het welzijn van iedereen die bij
ons werkt.
Daarnaast betekent werken bij Wierda werken in een professionele en sterk groeiende
organisatie met:
•
•
•
•
•
•
•

Een fulltime baan
Een uitstekend salaris
Volop doorgroeimogelijkheden
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
37 vrije dagen per jaar (24 vakantie – 13 adv)
Uitgebreide begeleiding en scholingsmogelijkheden
Een collectieve regeling voor ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheid en
pensioen

Hoe kun je reageren?
Herken je jezelf in bovenstaande profiel? Laat het ons dan snel weten want we willen graag
met je kennismaken.
Bel of mail naar Sonja de Boer via 06-11164312 of werken@wierdahybrid.nl.

