
 
 
Facultatieve Technologies (FT) is internationaal marktleider op het gebied van ontwerpen, bouwen en 

onderhouden van crematieovens en verbrandingsinstallaties. Onze producten voldoen aan de 

strengste milieuwetgeving en we zijn altijd in ontwikkeling. 

FT heeft alle expertise onder één dak; van het eerste schetsontwerp tot optimale customer care; we 

bieden volledige ondersteuning en back-up. Door eigen vestigingen in Duitsland, Engeland, Frankrijk, 

Nederland, Tsjechië en de Verenigde Staten en een wereldwijd netwerk van agenten worden 

betrouwbare, volledig geautomatiseerde installaties geleverd.  

Ter versterking van de buitendienst in Nederland zoeken wij per direct een: 

All-round service monteur Italië 

(Fulltime) 

Functie 

In goed overleg met de service-coördinator onderhoud je zelfstandig de door ons geleverde 

installaties, bestaande uit verbrandingsinstallaties met alle toebehoren. Je stuurt externe 

onderaannemers aan. Geen enkele dag is hetzelfde en je bent werkzaam op verschillende plekken, met 

verschillende mensen en binnen meerdere disciplines, waaronder mechanische techniek, 

elektrotechniek, gastechniek en meet- en regeltechniek.  

Het grootste gedeelte van je werk zal in Italië plaatsvinden, maar werken in Nederland en andere 

Europese landen komt ook voor. 

Functie-eisen 

• Basiskennis van mechanische techniek, elektro-, meet- en regeltechniek en PLC-schakeltechniek 

• Een geldig B-VCA-diploma is een pré en je hebt een rijbewijs 

• Je spreekt goed Italiaans en Nederlands 

• Je bent zelfstandig en oplossingsgericht 

• Flexibele instelling ten aanzien van werktijden en hotelverblijf waar nodig 

• Weekendwerk kan voorkomen, maar zal tot een minimum gehouden worden 
 
Aanbod 

• Jaarcontract met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd 

• Salaris max €4000 bruto per maand afhankelijk van werkervaring en opleiding 

• Veel vrijheid binnen de functie 

• Een onkosten- en consignatievergoeding 

• Een bedrijfsauto met gereedschap, laptop, tablet en een mobiele telefoon 

• Interne opleiding 

• Groeimogelijkheden naar Teamleider of Service Coördinator 
 

Interesse?  
Stuur dan je sollicitatie met cv naar: hr@facultatieve.com t.a.v. Sandra Treebusch (HR manager). Voor 
meer info kan je Sandra bereiken via: 070-3518842. Sollicitatiegesprek vindt plaats via Microsoft Teams 
met de Service Manager van Europa. Daarna volgt een ontmoeting met de Teamleider op een 
crematorium zodat je direct onze installaties kunt bekijken en ziet waar wij voor staan.  

Bezoek onze website www.facultatieve-technologies.com voor meer informatie.  
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