
INBOUWSPECIALIST(EN) 
FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR:

WERKEN BIJ VAN DE ZAAG

Biedt jou als inbouwspecialist Fleet Management:

•  Een dagelijkse uitdaging die vraagt om specialistisch vakmanschap
•  Werken op locaties door heel Nederland
•  Werktijden van 6:00u - 15:00u
•  Eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket
•  Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en behalen van certificaten

Door te investeren in mensen, helpen we onze klanten op weg!

FLEET MANAGEMENTSYSTEEM
Voertuigelektronica en Fleet Manage-
mentsystemen zijn een steeds belang-
rijker component van de moderne 
oplossingen waarmee we onze 
klanten structureel vooruit helpen. 

Ons marktaandeel groeit gestaag en 
daarom zijn we op zoek naar extra 
inbouwspecialisten voor ons mobiele 
installatieteam. Oplossingsgerichte 
denkers en doeners die met oog voor 
detail en oor voor klantwensen deze 
slimme systemen - op locatie - instal-
leren en samen met ons successen 
willen vieren. 

DE WERKZAAMHEDEN
Als Inbouwspecialist installeer je Fleet 
Managementsystemen in voertuigen 
- bedrijfswagens, vrachtwagens en  
personenauto’s - op locatie door 
heel Nederland.

Technisch inzicht en klantvriendelijk-
heid zijn twee absolute vereisten, net 
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Wij werken niet met recruiters voor de invulling van vacatures!

HET FUNCTIEPROFIEL

•   Technisch inzicht en 
      klantvriendelijk

•   Flexibele instelling en 
     uiteraard in bezit van  
     rijbewijs

•   Teamspeler die zelfstandig 
     kan werken én kan 
     samenwerken

•   Je hebt een positieve    
      mindset en denkt altijd 
      in oplossingen

•   Accuraat, doortastend 
     en communicatief vaardig

•   Klant- en resultaatgericht

als een natuurlijke flexibiliteit en de 
motivatie om vakwerk te leveren. Je 
moet kunnen werken in teamverband, 
maar werkt voornamelijk zelfstandig 
en hebt de verantwoording over 
het werkend aanbrengen van Fleet 
Managementsystemen. 

VAN DE ZAAG
Sinds de start in 2004 is van De Zaag 
uitgegroeid tot een alom gerespecteer-
de specialist op het gebied van bedrijfs-
wageninrichtingen, beletteringen en 
Fleet Management én 10 jaar gecerti-
ficeerd partner voor WEBFLEET Solu-
tions (voorheen TomTom Telematics).

Met een ingespeeld team zorgen wij dat 
berijders veilig, goed geïnformeerd en 
van alle gemakken voorzien de weg op 
kunnen én dat wagenparkbeheerders 
op basis van realtime data efficiënt 
kunnen sturen.

Heb jij een passie voor techniek en 

ben je net zo gedreven als wij? 

Stuur een CV en korte motivatie aan 

Lydia Drost: lydia@vandezaag.nl


