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Wij zijn per direct op zoek naar een
Enthousiaste witgoedmonteur - 32-38 uur (M/V)

Wat ga je doen?
Als witgoedmonteur geef je witgoed een tweede leven! Je voert onderhoud en reparaties uit aan witgoedapparaten: van 
wasmachines tot drogers. Je werkt op de werkdagen, tussen 8.00-17.00 uur. Zelfstandigheid is een vereiste, maar wel in een 
groeiend en gezellig team van mensen.

Verantwoordelijk voor
Je mag jezelf een witgoedmonteur, onderhoudsmonteur of servicemonteur noemen. Er zijn veel mooie namen voor te 
bedenken maar het belangrijkste is natuurlijk wat je gaat doen. Lees snel verder :-) 
Je start je dag met een kopje koffie die je ‘s morgens op weg naar jouw klanten drinkt. Bij onze klanten thuis onderzoek jij 
het defect aan het witgoedproduct en voer jij met plezier de herstelwerkzaamheden uit. Veel technisch en uitdagend werk 
dus! Ook ben je verantwoordelijk voor het inbouwen en plaatsen van inbouwapparatuur als dit nodig is binnen ons team 
door assistentie te verlenen aan jouw collega’s.

Functie eisen
Minimaal 2 jaar ervaring met het uitvoeren van (witgoed)reparaties; je hebt 2 rechterhanden en technisch inzicht; je bent zelf-
standig en gaat proactief te werk; je deelt jouw ideeën over de aanpak van reparaties en gaat uitdagingen niet uit de weg; je 
bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Wij bieden
• Geld
•  Nog meer geld: vakantiegeld, reiskosten en pensioen
• 25 Vakantiedagen
• Hele goede werksfeer met de leukste collega in een groeiende onderneming
• Personeelskorting op consumentenelektronica

Meer weten en solliciteren bij EP:Mensonides?
Heb je vragen? Ben je geïnteresseerd en/of nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over deze functie?  
wijfel dan niet en stuur je CV naar menno@epmensonides.nl

WIJ ZOEKEN EEN ENTHOUSIASTE 
WITGOEDMONTEUR
Kom werken bij dé elektronica-  
specialist van Friesland

EP:Mensonides is dé grootste elektronica en witgoed speciaalzaak van 
Friesland sinds 1978. Met de grootste belevingswinkel in Harlingen en winkels in 
Bolsward en Sneek. EP:Mensonides beschikt over een team van experts die de 

consument graag adviseert op het gebied van beeld, witgoed, geluid en klein 
huishoudelijk apparatuur. Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel.


