
SERVICE MONTEUR                

 

0591 - 314171   /   EVELYN.SCHREUDER@DUNLOPSERVICE.NL   /   WWW.DUNLOPSERVICE.NL 

HET BEDRIJF EN DE FUNCTIE 
Kom jij ons team in Klazienaveen versterken? Sinds 2009 bieden wij onze klanten een 

24-uurs servicedienst op het gebied van vulkaniseren, installeren en repareren van 

transportbanden. Wij doen dit vanuit onze vestiging met een hecht team. Meestal ga je 

met 1 of meerdere collega’s op pad. Je komt op veel verschillende plekken door het hele 

land, zoals overslagbedrijven, energiecentrales en grote fabrieken.  

WIE ZOEKEN WE? 
In dit werk moet je zo flexibel zijn als rubber. Het is belangrijk dat je om kunt gaan met 

tijdsdruk en wisselende omstandigheden. We zoeken iemand die het fijn vindt om hard 

te werken en niet bang is om een keer vieze handen te krijgen. Werk je mee aan een 

prettige werksfeer en krijg jij de klus gedaan, dan pas je perfect bij ons team! 

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en heb je:   

 Affiniteit met techniek 

 Goede sociale vaardigheden  

 Goede beheersing van de Nederlandse taal (Engels is een pré) 

 En rijbewijs B 

Dan maken we graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking in Klazie-

naveen.    

MEER INFORMATIE? 
Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan contact op en vraag naar Evelyn Schreu-

der of Henk Eikens. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnumer 0591-314171. 

 

Klazienaveen – Emmen 

 

DUNLOP SERVICE MONTEUR 
ZELFSTANDIGE WTB-ER TRANSPORTBANDEN 

REAGEER NU 
EVELYN.SCHREUDER@DUNLOPSERVICE.NL 

Dunlop Conveyor Belting, onderdeel van Fenner 

PLC, is wereldleider in de markt van transport-

banden van topkwaliteit. Onze banden worden  

gebruikt voor het  

vervoeren van materialen in een breed scala aan 

industrieën. Het bedrijf heeft een productieloca-

tie in Drachten en bedient naast de Europese 

thuismarkt ook Afrika, het Midden Oosten en ge-

deelten van Zuid-Amerika en Azië.  

De 24-uurs dienst van Dunlop Service verzorgt 

las- en installatie services in een snel uitbrei-

dend aantal landen. Momenteel hebben we se-

rvice en sales vestigingen in Frankrijk, Spanje, 

Italië, Polen, Marokko, Ghana, Dubaï en Rusland.  

Ons bedrijf staat voor service, kwaliteit en klant-

tevredenheid. 
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