
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURE:  Montage medewerker buitendienst 
 

 

Werk jij graag met je handen, en ben je trots wanneer je aan het einde van het project een mooie cabine in elkaar 

hebt gezet? Hecht je waarde aan vrijheid binnen je functie, en werk je graag in teamverband? Dan is montage 

medewerker buitendienst iets voor jou! 

 

 

Functieomschrijving 

Rowit Spuitcabines BV zoekt: 

Een enthousiaste collega op MBO niveau die de kneepjes van het vak wil leren van onze ervaren monteurs. 

Als montage medewerker buitendienst is geen dag hetzelfde. Je bouwt spuit- en droogcabines op verschillende 

projecten. Hierdoor zie je altijd direct resultaat van het werk. Deze resultaten boek je samen met een hecht team van 

collega’s! 

 

 

Ons bedrijf 

Rowit is een toonaangevend bedrijf op het gebied van spuitcabines en luchtbehandelingsinstallaties. Rowit houdt zich 
bezig met de verkoop, ontwikkeling, assemblage/productie en montage van deze installaties. Klanten van Rowit 
bevinden zich in de schadeherstel- en carrosseriebouwbedrijven, scheepsbouw en industrie. We staan open voor jouw 
ideeën en er is ruimte om je verder te ontwikkelen. Wil jij graag werken bij een organisatie waarbij je genoeg 
uitdaging krijgt en waar er echt naar je geluisterd wordt? Solliciteer dan direct en we kijken graag samen met jou 
naar de mogelijkheden! 
 
 
Jouw profiel 

- Jij bent daadkrachtig persoon die van aanpakken weet en technisch inzicht heeft. 

- Enige ervaring in montage werkzaamheden. 

- Je bent in het bezit van rijbewijs B. (BE is een pre) 

- Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat of bereid deze te behalen. 

 

 

Ons aanbod 

- Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en vrijheid. 

- Een hecht team van collega’s. 

- Een goed salaris wat aansluit bij jouw ervaring en leeftijd. 

- uitzicht op een vast contract bij een mooi bedrijf! 

 

 

Jouw reactie 

Stuur je sollicitatie, voorzien van een uitgebreid CV, naar info@rowit.nl. 

Wil je meer informatie naar de functie of heb je nog vragen bel ons dan op 038 – 33 15 648 

mailto:info@rowit.nl

