
  
Functiebeschrijving  

  

Service Monteur 

  

Doelstelling  

Het plaatsen van Klimarent apparatuur en het juist laten functioneren van de installatie. 

Zelfstandig oplossen van storingen en plegen van onderhoud aan Klimarent producten bij de 

klanten van Klimarent (zowel nationaal als internationaal).  

  

Plaats in de organisatie  

De Service Monteur rapporteert aan het Hoofd Operaties. Zie organogram.  

  

Omschrijving van de werkzaamheden  

• Klimarent apparatuur plaatsen en het verzorgen van de juiste werking van de 

installatie conform afspraak en in samenspraak met de klant.  

• Zelfstandig opheffen van storingen van installatietechnische aard aan producten van 

Klimarent, zowel in het binnen- als buitenland.  

• Bepaalt zelfstandig de meest efficiënte wijze van reparatie.  

• Het geven van technische adviezen aan de klanten van Klimarent op locatie.  

• Meldingen maken van klachten over en aan Klimarent producten.  

• Rapporteren van de werkzaamheden bij klanten.  

• Invullen van servicebonnen met materiaalverbruik, gemaakte uren en verrichte 

werkzaamheden.   

• Gereed melden van de werkzaamheden bij klant en Hoofd Operaties.  

• In goede staat houden van de serviceauto, gereedschappen en materialen.  

• Ondersteunen van accountmanagers bij producttrainingen aan klanten van Klimarent 

of ondersteunen bij producttrainingen aan klanten en accountmanagers van 

Klimarent, nationaal en internationaal.   

• Beoordeelt zelfstandig de aard van de storing mede op basis van de informatie van 

de klant.  

• De Service Monteur is in zijn tijdsindeling afhankelijk van de klanten en de planning 

van de Hoofd Operaties.  

  

Omschrijving van kenmerk  

Kennis  

Heeft kennis van  

• De producten van Klimarent  

• Installatietechnische problemen die betrekking hebben op de producten van 

Klimarent   

• Elektronica, de besturingen van diverse Klimarent producten  

• Hydrauliek en pneumatiek  

• Installatietechniek  

• Veiligheidseisen op locatie van de klant (verplicht VCA Vol)  

• Relevante software  

  



  

  

Handvaardigheid  

• Verkeersdeelname  

• Tillen  

• Monteren en demonteren van onderdelen  

• Service verrichten aan Klimarent apparatuur  

  

Samengesteldheid  

De Service Monteur werkt binnen het kader van de opgedragen werkzaamheden en 

richtlijnen van het Hoofd Operatie en Hoofd Techniek & Opleidingen.  De 

verantwoordelijkheid voor het efficiënt plannen van de werkzaamheden ligt bij de Service 

Monteur. Toezicht tijdens de werkzaamheden vindt plaats door middel van telefonisch 

contact, persoonlijk gespreken e-mail. Controle achteraf vindt plaats door middel van een 

evaluatiegesprek  

  

Verantwoordelijkheid Is 

verantwoordelijk voor:  

• Het plaatsen van Klimarent apparatuur en het juist laten functioneren van de 

installatie.  

• Het zelfstandig oplossen van de storingen en plegen van onderhoud bij de klant.  

• Het verzorgen van de bijbehorende administratie (servicebonnen en voorraad 

servicemagazijn).  

• De staat van zijn/haar serviceauto en gereedschappen (compleetheid en conditie).  

• De technische kennis van de Klimarent producten.  

  

Contact  

Heeft contacten met:  

Intern:   

• Hoofd Techniek & Opleidingen  

• Hoofd Operations  

• Account Manager  

Extern:  

• Opdrachtgevers  

• Carrier / Ciat service medewerkers  

• Technisch adviesbureaus   

  

Uitdrukkingsvaardigheid  

De Service Monteur dient zowel schriftelijk als mondeling goed te kunnen communiceren in 

het Nederlands.  

  

Leidinggeven  

Adviseren en instrueren van de Operationeel Medewerker qua techniek en veiligheid en 

begeleiden tijdens het plaatsen, installeren en onderhouden van Klimarent producten (indien 

nodig).   

  

Opleidingsniveau:  

• MBO+ werk- en denkniveau  

• VCA vol  

• STEK diploma  


