
 

 
 
Vacature: Ervaren Service Monteur/Service Engineer  
 
Organisatie: 
Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële hygiëne. De focus 
ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte reinigingssystemen, die op 
vakkundige wijze geïntegreerd worden in het bedrijfsproces. Door processen te 
vereenvoudigen en kennis te delen, kunnen ze met een compleet productenpakket 
waarde toevoegen voor de klant. Deze klanten zijn vaak internationale en 
toonaangevende organisaties in de voedingsmiddelenindustrie. Zo worden de systemen 
van Elpress gebruikt door vooraanstaande voedselproducenten. 
 
Bedrijfscultuur: 
Vanuit het hoofdkantoor in Boxmeer wordt een internationale markt bedient, waardoor je 
je voor kan stellen dat er een dynamische cultuur heerst. Innovatie en kwaliteit zijn de 
succesfactoren van Elpress, dit zie je dan ook direct terug in de cultuur van het bedrijf. 
Er wordt hard gewerkt om voorop te blijven lopen in de markt, maar ook plezier neemt 
een belangrijke plaats in binnen de cultuur. Elpress is een informele organisatie met 
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.  
 
Functieomschrijving: 
Wegens groei van Elpress en de afdeling Service is de behoefte ontstaan aan een ervaren 
Service Monteur/Service Engineer. Als Service professional sta je dicht bij de klant. Je 
maakt onderdeel uit van een hecht team. 
 
Als Service Monteur ben je zelfstandig werkzaam en ondernemend ingesteld. Je bent 
primair verantwoordelijk voor uitvoering van de service activiteiten in het toegewezen 
rayon. Je zorgt voor de juiste opvolging bij storingen en adviseert de klant hoe om te 
gaan met storingen en hoe je storingen voorkomt. Daarnaast stel je nieuwe installaties in 
bedrijf en adviseer je de klanten over het onderhoud en de eventuele vervangingen.  
 
Je werkt vanuit thuis en je hebt de beschikking over een goed uitgeruste eigen 
servicewagen met moderne communicatiemiddelen en overige middelen, zoals telefoon 
en laptop. Als Servicemonteur bij Elpress word je aangestuurd door de afdeling Service 
binnendienst. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het in goede staat houden van 
de ter beschikking gestelde middelen. 
 
Functie eisen: 
Om succesvol te zijn als Service Monteur bij Elpress herken je jezelf in het volgende 
profiel: 

• Je hebt een technische opleiding. Door opleiding en ervaring ben je bekend 
met verschillende technische disciplines, mechaniek en elektro 

• Je hebt kennis van mechanische en pneumatische werking van de installaties 
• Affiniteit met pomptechniek en elektrotechniek is een pré 
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als service/onderhoudsmonteur in de 

buitendienst 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré 
• Je bent bereid tot incidentele inzetbaarheid bij internationale service- en 

inbedrijfstelling werkzaamheden 
 



 

 
 
 

• Je bent een denker, maar vooral een doener. Je krijgt zaken voor elkaar, 
maakt af waar je aan begint en afspraak is voor jou afspraak 

• Je werkt gestructureerd, overtuigend en accuraat 
• Je bent flexibel; geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Je bent klant- en servicegericht 
• Je hebt een pragmatische, resultaatgerichte en dienstverlenende instelling 

 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Elpress biedt, naast deze uitdagende werkplek en functie, een mooie basis om je te 
ontwikkelen binnen een professionele organisatie. Daarnaast biedt Elpress goede 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in lijn met je ervaring. 
 
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie en wilt je samen met ons bouwen aan de 
toekomst van ons bedrijf, stuur dan je sollicitatiebrief met CV aan : 
 
Elpress BV 
t.a.v. Marielle Voss 
mvo@elpress.nl 
06 30 12 74 22 


