
 

 

Andere uitvoeringen ook mogelijk, neem hiervoor contact op met  
 
 
 
 
 
 
 

Torsit Hijsinstallaties B.V. verzorgt al ruim drie decennia de levering, keuring, ombouw en reparatie van hijsinstallaties. Tevens voeren wij keuringen uit aan 

hef- en hijsmiddelen zoals kettingwerk, handtakels enz. en zijn wij erkend servicebedrijf voor EMG Eldro’s. Wij opereren vanuit Harderwijk en Dordrecht. 

De Torsit cultuur is open, collegiaal en servicegericht. Ons streven is om met zowel klanten als medewerkers een langdurige relatie op te bouwen die gericht 

is op kwaliteit en vertrouwen. De werkzaamheden binnen Torsit Hijsinstallaties zijn in alle opzichten afwisselend te noemen. Door toepassing van moderne 

technieken zijn wij in staat om zowel elektrisch als mechanisch hoogwaardige producten en diensten te leveren. 

Wegens uitbreiding zoeken wij voor de regio Gorinchem – Dordrecht als ook de regio Harderwijk op zoek naar nieuwe medewerkers. 

Is techniek op jouw lijf geschreven? … dan is Torsit Hijsinstallaties op zoek naar jou ! 

Allround servicemonteurs / keurmeesters 

(regio Gorinchem – Dordrecht en regio Harderwijk) 

Torsit Hijsinstallaties zoekt gemotiveerde vakmensen die bereid zijn zich op ons vakgebied te bekwamen. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het 

keuren, repareren en ombouwen van bestaande kraansystemen, het opbouwen van nieuwe hijsinstallaties en het verhelpen van storingen. 

Functie-eisen: 

• MBO techniek 

• Elektrische kennis; mechanische- en hydraulische kennis is een pré 

• Zelfstandig en zelf lerend 

• Oplossingsgericht 

• Klantgericht 

• Hands-on mentaliteit 

• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 

• Geen “9 – 5 mentaliteit” 

 

Wij bieden:  een vaste baan na gebleken geschiktheid binnen een leuk en hecht team in een gezond bedrijf, marktconform salaris en vakantiegeld, goede 

secundaire voorwaarden en 24 vakantiedagen. Geïnteresseerd:  reageer dan door je motivatiebrief en CV te sturen via e-mail naar: 

personeelszaken@torsit.nl  Informatie:  voor meer informatie kun je contact opnemen met onze teamleider Bedrijfsbureau Arthur Stam (0341-415600) 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs 

  

Torsit Hijsinstallaties B.V. heeft op dit moment geen verdere vacatures … open sollicitaties kunt u sturen naar ons e-mailadres personeelszaken@torsit.nl 

Wij nemen u dan op in onze database 

                                                                                                                 

                                                                                        

                                                                                                                                  www.torsit.nl 

 

 

Torsit  Hijsinstallaties BV 
Marie Curiestraat 17 

3846 BW Harderwijk – NL 

 

tel   +31 (0)341 – 415 600 

fax  +31 (0)341 – 425 568 

email  info@torsit.nl  

web www.torsit.nl  

 

 

>>     SOLIDE  –  INNOVATIEF  –  ONTZORGEND     << 

   STERK IN BEDENKEN VAN OPLOSSINGEN 

V A C A T U R E ... 


