
 

 

 

 

Molenaar Witgoed is al sinds 1952 specialist op het gebied van huishoudelijke apparaten, 
zoals wasmachines, koel- en vrieskasten, vaatwassers, drogers, stofzuigers, en dergelijke. 
We zijn gevestigd in Dordrecht en Alblasserdam, en ons werkgebied bevindt zich ook in 
deze regio en omliggende dorpen. Molenaar Witgoed is echt een begrip in de regio. 

Hoewel het leveren van nieuwe apparatuur een belangrijk onderdeel is van onze inkomsten, 
is een goede service ons handelsmerk. Ons motto is dan ook: Koop bij de man, die het ook 
repareren kan! 

Voor de regio Drechtsteden en het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard zijn wij op zoek naar een 

Monteur Witgoed / Servicemonteur fulltime 36-40 uur

Wat ga je doen? 

 Je werkt samen in een enthousiast team 
met vakmanschap 

 Je voert zelfstandig reparaties uit aan 
onze apparatuur bij de klant aan huis en 
bent hét visitekaartje van ons bedrijf 

 Je houdt jouw technische productkennis 
up-to-date door het volgen van diverse 
trainingen 

 Je adviseert klanten over het vervangen 
van apparatuur, het kopen van 
accessoires, toebehoren en diverse 
service producten 

 Je assisteert soms bij het plaatsen van 
apparaten 

 Reparaties uitvoeren bij de klant 

Wat verwachten we van je? 

 Een fulltime baan van 36-40 uur 
 Je hebt een servicementaliteit en bent 

klantgericht 
 Een open en flexibele houding met een 

sterk verantwoordelijkheidsgevoel 
 Je hebt een elektrotechnische opleiding 

gevolgd 
 Geldig rijbewijs B 

 

Wat bieden wij je? 

 Een uitdagende baan met veel contact met 
klanten, veel verschillende soorten 
reparaties, binnen een informele 
werksfeer 

 Alle benodigde middelen zoals een eigen 
bedrijfsauto, gereedschap, telefoon en 
laptop 

 Een goed salaris, conform CAO 
Elektrotechnische Detailhandel 

 Jaarlijkse bijscholing door de industrie 
 Eerst een jaarcontract, daarna de 

mogelijkheid tot een vast contract 
 Molenaar Witgoed werkt nooit op zondag 

 

Geïnteresseerd? 

Lijkt het je leuk om ons team te komen 
versterken? App naar Johan Verheij 06-28777276 
Of stuur je brief met motivatie en CV op naar 
molenaaralblasserdam@witgoedspecialist.nl 

Vrieseweg 55 Van Eesterensingel 125 
3311 NT Dordrecht 2951 CJ Alblasserdam 
(078) 6139 334 (078) 6311 044 

www.molenaarwitgoed.nl 
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