
Eén van de belangrijkste pijlers van BanBouw is de afdeling Service 
en Onderhoud. Daar werken de meest bekwame vaklieden van Zuid-
oost-Brabant en vermoedelijk ver daarbuiten. Dagelijks rijden zij in 
een Ferrarirode BanBouw-bus door de regio om te doen waar zij in 
uitblinken: perfecte service- en onderhoudswerkzaamheden  
uitvoeren. En zij zijn op zoek naar een veelzijdige allrounder die hun 
team komt versterken!

Allround  
onderhoudsmonteur 
40 uur per week

Wat ga je doen?
Als allround onderhoudsmonteur bestaat jouw werkdag uit het uitvoeren 
van heel diverse technische of bouwkundige werkzaamheden. Je ver-
helpt storingen en lekkages, monteert sanitair, zet tegels en zo kunnen 
we nog wel even doorgaan. Ook verricht je preventief onderhoud, want 
voorkomen is beter dan… precies, je snapt ‘m al.
Is je klus geklaard, dan zorg je voor een goede administratieve  
afhandeling daarvan. Daarvoor krijg je een snelle iPad tot je beschikking, 
zodat je niet op de rug van de klant een werkbon hoeft in te vullen. 

Wat vragen we?
We zoeken een collega die (bijna) even allround is als Sven Kramer, Peter 
Sagan of Dirk Kuijt. Desnoods alle drie tegelijk. Jij bent veelzijdig, handig 
en, zeker zo belangrijk, gewoon een fijn persoon: mensen maken graag 
een praatje met je. Verder vragen we van onze nieuwe duizendpoot dat 
hij of zij goed zelfstandig kan werken. Je bent representatief en oplos-
singsgericht: elke puzzel weet je wel op te lossen. Je hebt een aantal 
jaren relevante werkervaring, liefde voor je vak en bezit rijbewijs B.

Wat hebben we je te bieden?
Als allround onderhoudsmonteur bij BanBouw heb je een verantwoorde-
lijke, maar vooral ook afwisselende en veelzijdige baan. Je werkt samen 
met leuke en sociaal aangelegde mensen die nooit te beroerd zijn om 
hun laatste wapenfeiten in de groepsapp ‘Boys in Red’ te delen. We 
geven je de ruimte om jezelf te ontwikkelen en staan open voor jouw 
ideeën, vooral je goede. 

Heb je interesse?
Mooi! Wil je direct solliciteren? Dan kan dit door je cv en motivatie te 
sturen naar sollicitatie@banbouw.nl. Mocht je vragen hebben over deze 
vacature, dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met onze HR-
medewerkster Tessa Mom via 040-2831905.

Je hebt
• een aantal jaren relevante  

werkervaring
• liefde voor het vak
• rijbewijs B 

BanBouw, geboren in 1926, is een 
familiebedrijf in het schilderachtige 
Nuenen. Net als onze oud-plaatsgenoot 
Vincent van Gogh creëren wij ook 
waardevaste kunstwerken, al gebruiken 
we daar wat zwaarder gereedschap 
voor. Bij BanBouw werken tachtig 
mensen. Samen bouwen, ontwikkelen, 
onderhouden en creëren we.

Je bent
• respresentatief
• veelzijdig
• handig

Je kunt
• oplossingsgericht denken
• goed communiceren
• zelfstandig werken

Jouw talenten

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


