
Ben jij toe aan vakgerelateerd 
testen en ben je gedreven in het 
opstellen van testrapporten en 
NCR’s? 

Trebu Technology B.V. is een specialist op het gebied van hy-
draulische remsystemen. Trebu Technology ontwerpt, produceert 
en beheert hydraulische systemen voor o.a. windturbines, beweg-
ende zonnepanelen, havenkranen, staalfabrieken en mijnbouw. We 
zijn gevestigd in Nederland, China en India. In Rotterdam worden 
alle systemen ontwikkeld en geproduceerd voor de Europese 
markt.
Om je een beter inzicht te geven van wat onze producten precies 
inhouden, verwijzen wij voor meer informatie graag door naar onze 
website www.trebu.com

Op dit moment zijn wij op zoek naar een Servicemonteur Hydrau-
liek voor onze locatie Rotterdam, die in nauwe samenwerking met 
de productiemanager diverse, afwisselende werkzaamheden gaat 
verrichten op het gebied van testen, onderhouden, opstellen en 
assembleren van hydraulische remsystemen.

Wij bieden een volledige en afwisselende baan aan met een mark-
tconform salaris, doorgroeimogelijkheden, trainingen en uitzicht 
op een vaste aanstelling. 

Wat verwachten we van jou?
• Het testen van hydraulische aggregaten en remmen ;
• Onderhouden van hydraulische systemen ; 
• Opstellen van testrapporten en NCR’s ;
• Het in samenwerking met de productieafdeling verbeteren 
    van productieprocessen.

Wat vinden wij belangrijk voor deze functie?
• Zelfstandig kunnen werken, flexibel zijn en vooruit 
   kunnen denken 
• Nauwkeurig werken met oog voor details 
• Goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel 
• Affiniteit met productie- en assemblagetechnieken 
• Afgeronde technische opleiding (minimaal MTS/HTS) 
   werktuigbouwkunde en hydrauliek ;
• Minimaal 3-5 jaar werkervaring in soortgelijke functie ;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in 
   woord en geschrift.

Heb je interesse?
Indien jij deze vacature als een uitdaging ziet, nodigen wij je  
graag uit om contact op te nemen met Michel Ubert / HR- en 
Salesmanager  (010-2306860 / mubert@trebu.com).

Testmoe?
Wij testen het hele jaar door onder 

extreme omstandigheden.
Dus als je géén genoeg kan 

krijgen van testen zoeken wij jou: 

Servicemonteur Hydrauliek (m/v)

Sydneystraat 60 | 3047 BP Rotterdam | The Netherlands | Tel: +31 102 306 860

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


