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Vacature – Monteur Rotating Equipment 
 
Vanwege de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een fulltime Monteur Rotating Equipment. 
 
Van Zutphen Industrial BV is een jong bedrijf en is actief op het gebied van pompen en ander rotating equipment. 
Met het dealerschap van een aantal gerenommeerde pompmerken en een volledig ingerichte werkplaats is ons 
bedrijf betrokken bij diverse projecten, van pomp revisie, modificaties als ook nieuw levering en after sales.  
In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zijn we op zoek naar een nieuwe collega.  
 
Vacature omschrijving 
In de rol van Monteur Rotating Equipment voer je inspecties en reparaties uit aan centrifugaal en plunjerpompen, 
tandwielkasten, turbines, compressoren en ander rotating equipment. Je hebt oog voor veiligheid en kwaliteit en 
kunt je werkzaamheden met precisie uitvoeren. Daarbij wordt je ondersteund door ervaren collega’s. 
 
Functieomschrijving 

▪ Inspecteren en reviseren van pompen en ander rotating equipment 
▪ Installeren van equipment op locatie 
▪ Het werken volgens protocol en opstellen van rapportages 
▪ Ondersteunen bij onderhoud en het uitbrengen van adviezen hierover 

 
Je werkplek 
Veel van onze werkzaamheden vinden plaats in de werkplaats. Het komt ook voor dat de werkzaamheden bij de 
klant op locatie plaats vinden. De werkzaamheden vragen daardoor enige flexibiliteit. 
 
Functie-eisen 

✓ >5 jaar werkervaring op het gebied van mechanische revisies en/of rotating equipment 
✓ Afgeronde opleiding werktuigkunde MBO of HBO (ervaren automonteurs ook welkom) 
✓ Rijbewijs B 
✓ Kennis van Microsoft Office 
✓ Geen 9-5 mentaliteit 
✓ VCA-Vol diploma (of bereid deze te halen) 

 
Wij bieden 

✓ Werken binnen een leuk team met veel ruimte voor groei en ontwikkeling 
✓ Vak-gerelateerde opleidingen 
✓ Arbeidsvoorwaarden conform de Cao Metalektro 
✓ 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen 
✓ Salaris passend bij opleiding en ervaring 

 
 
Solliciteren? 
Spreekt deze vacature je aan en wil je meer weten of solliciteren? Neem dan contact op met Otto op  
06 – 4196 8991, kom langs, of stuur een e-mail naar otto@vanzutphenindustrial.com  
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