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SVM Bakery Machines is gespecialiseerd in bakkerijoplossingen. Van de verkoop van zowel nieuwe 
als gereviseerde bakkerijmachines, onderhoud, messen wisselen, inzet van ervaren servicemonteurs 
en onze after sales, waaronder een 24/7 storingsdienst. Kortom, SVM Bakery Machines biedt een 
totaalpakket aan bakkerijmachines en service. SVM Bakery Machines is een jong en snelgroeiend 
bedrijf en centraal in Nederland gevestigd te Barneveld.  
 

Wegens sterke groei en ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar: 

 

SERVICEMONTEUR 
FULLTIME 

 
Functieomschrijving 
Een afwisselende, technische functie met ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, waar ook 
persoonlijk contact met onze klanten een belangrijk onderdeel van uitmaakt. In deze functie verricht je 
mechanische en elektrische werkzaamheden aan bakkerijmachines in onze werkplaats of op locatie bij 
onze klanten. Je houdt je bezig met het repareren, reviseren en schoonmaken van bakkerijmachines. 
Het verrichten van onderhoud aan machines, het verlenen van service en het afleveren en de 
ingebruikstelling van machines behoren ook tot jouw taken. Onderdeel van deze service is onze 
storingsdienst, waarin jij ook gaat meedraaien. Vanuit jouw verantwoordelijkheid zorg je ervoor dat 
zaken bij klanten correct en netjes worden afgewerkt. Door jouw inzet draag je optimaal bij aan de 
prestaties van het technische team en draag je actief bij aan de professionalisering van ons bedrijf. Ook 
overleg met onze salesafdeling is hierbij erg belangrijk. 
 
Functie-eisen 

• MBO/HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding elektromechanisch 

• Goede kennis van elektrotechniek en mechaniek 

• Bij voorkeur ervaring in een food-gerelateerde omgeving 

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands 

• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Bereidheid tot het draaien van storingsdiensten 

• Accuraat, klant- en servicegericht, teamgeest, stressbestendig 

• Zelfstandige persoonlijkheid met verantwoordelijkheidsgevoel 

• Rijbewijs B 

• Woonachtig in de provincie Gelderland en bij voorkeur omgeving Barneveld 

• Fulltime dienstverband (40 uur per week) 

 
Wat hebben wij te bieden  
Als service monteur bij SVM Bakery Machines bekleed je een voorname, veelzijdige, afwisselende 
functie met een hoge mate van zelfstandigheid binnen een kleine, informele organisatie. Je komt terecht 
in een stabiele organisatie waarbij je de mogelijkheid wordt geboden om jezelf te ontwikkelen. Je kunt 
rekenen op een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Interesse? 
Wil jij deze uitdaging aangaan en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan nu je CV en sollicitatiebrief 
naar Steven van Middendorp steven@svm-bakerymachines.nl! 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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