
Hoogwerker Monteur 
Siesling BV – Eelde 

 

Functieomschrijving 
Om het partnership tussen Siesling en Riwal Hoogwerkers uit te breiden zijn wij opzoek naar een 

hoogwerker monteur voor onze locatie in Eelde. Siesling gaat Riwal ondersteuning bieden d.m.v. het 

verzorgen van preventief onderhoud aan de hoogwerkers en het verhelpen van storingen in regio 

Noord.  

 

Hoogwerker Monteur 
Fulltime, 38u per week 

 

Dit ga je doen 

• Bij aflevering machines het uitvoeren van een firstcheck en testen op functionaliteit, 

technische staat en veiligheid; 

• Uitvoeren van de werkzaamheden volgens de Riwal Way standaarden; 

• Na de firstcheck of het gepleegde onderhouden de machine plaatsen in het juiste vak; 

• Stellen van een storingsdiagnose en verhelpen van de storing op locatie met een volledig 

ingerichte werkbus; 

• Verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden; 

• Opvragen/ bestellen van onderdelen bij het magazijn; 

• Administratieve afhandeling van first check  

• Zorg voor veiligheid, orde en netheid op de eigen werkplek/werkplaats;  

• Onderhouden van ter beschikking gesteld materieel en gereedschap;  

• Nieuwe machines gereed maken voor de vloot of voor een eindklant.  

• Administratieve verwerking van bonnen en uren in het ERP Systeem; 

• Indien nodig de werkplaatsplanning laten afwijken van prioriteiten welke benoemd worden 

in de technical app; 

• Het waarborgen van de Riwal Way standaarden.  

 

Dit heb jij ons te bieden   

• MBO werk- en denkniveau; (bijv. werktuigbouwkunde) 

• Relevante cursussen op hydrauliek, pneumatiek en elektrotechniek; 

• Minimaal 3-5 jaar ervaring opgedaan in de werkplaats; 

• VCA-basis certificaat;  

• Bereid om IPAF-certificaat te behalen; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Goede beheersing van Engelse technische vakjargon (pré); 

• Rijbewijs B 



 

 

 

Dit krijg jij er allemaal voor terug  

• Een marktconform salaris  

• Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie 

• Wederzijdse flexibiliteit  

• Mogelijkheid tot het volgen van relevante opleidingen 

• Een tablet en telefoon  

• Een team waar nuchterheid, gezelligheid en samenwerken voorop staat 

• Een warme werkomgeving die je van een familiebedrijf mag verwachten 

 

Partnership Siesling & Riwal 
Siesling en Riwal zijn per 15 juni 2021 een partnership aangegaan voor het verhuren van (auto) 

hoogwerkers).  

Riwal is sinds 1968 gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van hoogwerkers en verreikers. Naast 

het verhuren, onderhouden en verkopen van hoogwerkers, verreikers en heftrucks, verkoopt Riwal 

ook eersteklas onderdelen en technische diensten voor machines.  

Riwal is actief in 16 verschillende landen, heeft 75 vestigingen, meer dan 2500 medewerkers en 

beschikt over een internationale verhuurvloot van meer dan 20.000 machines. Met zeven vestigingen 

in Nederland biedt zij een landelijke dekking. Daarnaast heeft Riwal een eigen opleidingscentrum 

met onder meer opleidingen voor operators en industriële toepassingen.  

 

Solliciteren?  
Heb je na het lezen van bovenstaande interesse gekregen in een loopbaan bij Siesling BV? Dan zien 

wij graag jouw motivatiebrief en CV tegemoet! Voor meer informatie over deze vacature kan je 

contact opnemen met Ellis Huiskes via het telefoonnummer; 050-3090850.  

Sollicitaties kunnen gemaild worden t.a.v. Ellis Huiskes op het mailadres; e.huiskes@siesling.nl. 

 

mailto:e.huiskes@siesling.nl.

