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BUITENDIENST 
  

DORSET GREEN MACHINES 

Dorset Green Machines is een vooruitstrevende ontwikkelaar en producent van droogsystemen. Deze 

systemen zijn uitermate geschikt voor het benutten van restwarmte uit (groene) stroomproductie.  

Naast het ontwikkelen en produceren van deze droogsystemen richten wij ons constant op nieuwe 

ontwikkelingen en kansen. Dorset is een relatief jong bedrijf dat door haar gedreven mensen steeds 

internationaler te werk kan gaan. Voor deze internationale markt zijn wij op zoek naar monteurs, 

mechanisch en elektrisch onderlegd, die graag hun handen uit de mouwen steken en niet bang zijn 

voor een uitdaging. 

In de functie van monteur buitendienst zal je installaties opbouwen op locatie volgens tekeningen. 

Denk hierbij aan het monteren van luchtwassers en het opbouwen van drogers. Dit is veelal in het 

buitenland. Daarnaast wordt er van je verwacht dat, wanneer nodig, je kleine service klussen en 

onderhoud klussen uitvoert. Je werkt nauw samen met andere monteurs en andere collega’s van de 

service afdeling. Flexibiliteit is een vereiste voor deze functie. Ben jij flexibel, sta je open voor een 

uitdaging en ben je technisch aangelegd? Reageer dan nu op de vacature! 

Voor meer informatie over ons bedrijf kijk op www.dorset.nu 

WAAR WE NAAR OP ZOEK ZIJN 

We zijn opzoek naar een gedreven en enthousiaste medewerker die voldoet aan de volgende punten: 

 In bezit van een rijbewijs 

 Spreekt Nederlands en/of Duits en/of Engels 

 Mechanisch onderlegd 

 Bij voorkeur elektrisch onderlegd 

 Bereid om regelmatig tot 10 dagen in het buitenland te verblijven 

 Flexibel 

WAT WE JOU BIEDEN 

 Een gedreven en enthousiast team 

 Een dynamische baan waarbij je op veel verschillende plekken, wereldwijd, zal werken 

 Ruime vergoedingen voor werk in het buitenland 

 Een werkplek waarbij je veel nieuwe kennis op kan doen 

 Een werkplek  waar oog is voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling  (denk 

bijvoorbeeld aan cursussen en opleidingen 

INTERESSE? 
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een motivatiebrief samen met je CV naar service-
gm@dorset.nu t.a.v. Gijs Bergsma. Voor meer informatie kan je Gijs Bergsma bellen via 0543-472103.  
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