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Monteur Binnendienst bij 
 

Votex Bison Material Handling  B.V. 

Is dit jouw volgende sprong naar een nieuwe uitdaging ? 
 
Votex Bison Material Handling B.V. is een zelfstandige onderneming die succesvol is in de ontwikkeling, 
productie en verkoop van elektrische 4 weg- zijladers en andere logistieke intern transport systemen; 
bemand en onbemand; die wereldwijd worden verkocht, in het bijzonder in de Duitssprekende landen, 
Frankrijk, Scandinavië en de Benelux. Deze  zijladers en systemen zorgen voor een intern en extern 
logistiek transport op maat. In onder andere de automotive, staal, hout, kunststof, bouw, 
voedingsmiddelen en petrochemische industrie. Bij Votex Bison Material Handling B.V.  werken de 
mensen in een nuchtere en informele organisatie. Door het succes in de zijlader en systemen markt, is 
er binnen deze afdeling een vacature (m/v) voor een enthousiaste: 

Monteur Binnendienst 
Functieomschrijving: 
Als Monteur Binnendienst bent u met uw collega’s verantwoordelijk voor de productie van Votex Bison 
machines. Een groot deel van de tijd bent u bezig met montage-werkzaamheden. Als de machine 
volledig geassembleerd is, wordt deze door u in bedrijf gesteld. Dat wil zeggen dat door middel van 
testen het elektrisch en hydraulisch systeem ingeregeld en afgesteld moet worden. 
In de toekomst kunt u doorgroeien naar servicemonteur. 
 
Functie-eisen: 
Om deze functie succesvol te kunnen uitvoeren verwachten wij van serieuze kandidaten dat zij 
beschikken over : 

 Een opleiding op (V)MBO niveau of gelijkwaardig bij voorkeur in de richting van 
werktuigbouwkunde, voertuigentechniek, mechatronica of elektrotechniek. 

 U heeft affiniteit met en basiskennis van elektronica en hydrauliek of bereid dit te leren; 

 U bent serieus, zelfstandig, gemotiveerd en oplossingsgericht. 

 U heeft twee rechterhanden. 
 
Dienstverband: 
Eerst jaarcontract, daarna vast. 
 
Wij bieden: 

Na een gedegen inwerkperiode waarin kennis wordt gemaakt met onze producten en de 
organisatie bieden wij een afwisselende baan met enthousiaste en gemotiveerde collega’s.  
Dit alles binnen een zelfstandige organisatie, die zich kenmerkt door mogelijkheden voor 
ontwikkeling en ontplooiing. 

Past deze functie bij jou? 
Of wil jij met opgestroopte mouwen naar deze functie toegroeien en heb je minder ervaring, neem dan 
contact op met Votex Bison Material Handling B.V.  

Zie voor meer informatie ook op de website: www.votex-bison.com 

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

 

http://www.votex-bison.com/

