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(Junior) Servicemonteur buitendienst 
 

Wat ga jij nou precies doen?  
Dus, ben jij de collega die wij zoeken? Ben jij op zoek naar een nieuwe technische uitdaging? 
En word jij blij van de buitendienst? Match! Dan zijn we op zoek naar jou!  

In de functie als Servicemonteur ben jij nieuwsgierig, een beetpakker, een doorzetter en 
vooral ontzettend klantgericht. Jij hebt de lead in het blij maken van klanten!  

Samen met 4 andere monteurs en een service coördinator in de Benelux ben je de motor 
van de serviceorganisatie in deze regio. Jullie zorgen dat onze filteroverdruk systemen 
geïnstalleerd en onderhouden worden en dat de klanten tevreden zijn. Jij gaat onze 
geïnstalleerde systemen bij de klant controleren, filters wisselen en Oh ja, … jij voert ook de 
keuringen uit! Daarnaast gaan wij je opleiden om ook zelfstandig installaties te verzorgen 
en kun je je verder ontwikkelen op gebied van elektronische besturingen en 
internetconnectiviteit  

Je vindt de constructiebranche met graafmachines, wielladers, vrachtwagens en heftrucks 
gaaf. Tevens kan je je goed in ons doel verplaatsen om elke machinist te helpen met een 
gezonde werkplek bij het A-merk in de branche. En dit doen we met een gedreven team dat 
het verschil wil maken. Uiteraard met oprecht werkplezier en ontzettend veel vrijheid! Dat 
maakt deze vacature anders dan andere. 

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt door BMAir niet op prijs gesteld.  
 
Wat verwachten we van jou?  
Het is fijn als jij in bezet bent van goede technische kennis. Het allerfijnste zou zijn als jij dan 
ook nog eens in je vrije tijd van sleutelen houdt. Wij zoeken een allround Servicemonteur, 
maar je mag zeker ook nog startend zijn! 

Wij verwachten dat jij een kritische blik meeneemt. Daarnaast kom je goed voor dag, je bent 
immers onze buitendienst werknemer, een leuk visitekaartje voor ons dus!  
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Je bent probleemoplossend en kunt jezelf goed presenteren bij onze relaties, dus 
communicatief ben sterk. En niet onbelangrijk: je bent in bezit van een rijbewijs om jezelf te 
vervoeren van klant naar klant binnen de Benelux.  

Wie zijn wij?  
BMAir International is een vooraanstaand en leidend producent en leverancier van 
filteroverdruk- en aircosystemen. In de afgelopen 25 jaar is het bedrijf uitgegroeid tot 
marktleider in Europa waar het gaat om schone lucht en een gezonde werkomgeving in de 
cabines van bouwmachines, heftrucks en trucks. Een technisch bedrijf met een belangrijk 
proces gericht op veiligheid en gezondheid van machinisten! 

Momenteel werken er ca. 50 betrokken medewerkers (Nederland, Duitsland en Frankrijk) 
bij BMAir, maar het bedrijf groeit snel en internationaal. De ambities zijn dan ook groot. Om 
die waar te maken wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het bedrijf en de 
markt. 

Mensen werken graag bij BMAir. Om de korte lijnen en de directe communicatie. Omdat de 
collega’s echt betrokken zijn bij het bedrijf, bij de markt, bij de doelen, de kansen en bij 
elkaar. De producten van BMAir doen ertoe en de medewerkers zijn begaan. Er heerst een 
drang naar groei en verder blijven professionaliseren. En dan vooral door hard te werken en 
een hoop plezier te hebben met elkaar. 
 

Wat bieden wij?  
BMAir biedt een verantwoordelijke en brede rol met veel zelfstandigheid waarin je veel 
energie kwijt kunt en impact kunt hebben binnen een groeiend bedrijf. Wij hanteren naast 
de CAO metaal en techniek een marktconform salaris met een additionele bonusregeling 
waarbij goede bedrijfsresultaten in combinatie met individueel presteren beloond wordt. 
Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast hechten we belang aan werken in 
een ontspannen maar ook gedreven sfeer.  

Uiteraard ontvang je bedrijfskleding, een telefoon, laptop en een goed uitgeruste service 
bus. 
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Contactgegevens 
Voel je de energie van BMAir en wil jij daaraan bijdragen? Reageer dan direct en stuur jouw 
CV en korte motivatie naar vacatures@b-talented.nl (De werving en selectie is uitbesteed aan het 
HRM Adviesbureau).  

        
 


