
Zoekt: 

Servicemonteur Buitendienst 
 

 
Wat ga je doen als Monteur? 
 
Als ambassadeur van Cumulus Nederland BV bestaan je werkzaamheden uit: 

- Monteren en in bedrijfstellen van onze bevochtig- en waterbehandelingsinstallaties 
- Onderhoud aan deze installaties 
- Storingen verhelpen (storingsdiensten) 

  

Wie is Cumulus Nederland BV 
 
CUMULUS is een dynamisch en sterk gespecialiseerd bedrijf op het gebied van industriële 
luchtbevochtiging en waterbehandeling. Onze systemen zijn internationaal toonaangevend.  
Wij zijn al vele jaren zeer actief in de grafische industrie, hout sector, voedingsmiddelen industrie, 
utiliteitsbouw etc. 
 
CUMULUS is de specialist in: 

 Luchtbevochtigingsinstallatie op basis van Perslucht 

 Luchtbevochtigingsinstallatie op basis van Hogedruk 

 Luchtbevochtigingsinstallatie op basis van Stoom 

 Ultrasoon luchtbevochtigsinstallaties 

 Waterbehandelingsinstallaties 
 
Door de jarenlange praktijkervaring en goed geschoold personeel, kunnen wij als geen ander de 
passende oplossing bieden op gebied van luchtbevochtiging en waterbehandeling. Wij stellen hoge 
eisen aan de kwaliteit van onze producten en aan onze dienstverlening. Daarom besteden wij hier 
veel aandacht aan en zijn er trots op dat onze eigen ontwerp afdeling steeds weer nieuwe en betere 
producten ontwikkelt. 
 

Wij zijn er ook trots op, dat deze afdeling al diverse patenten heeft verkregen.  
Internationaal zijn wij met een gouden onderscheiding bekroont. 
Onze installaties zijn gecertificeerd door TÜV volgens de VDI6022 (hygiëne 
luchtbevochtigingsinstallaties) en voldoen volledig aan ISSO 55.3 (Legionella bestrijding 
bevochtiginginstallatie) 
Hieruit blijkt dat onze producten en installaties vooruitstrevend zijn, degelijk, betrouwbaar en van 
uitstekende kwaliteit. 
CUMULUS verleent met haar eigen servicedienst, al vele jaren, service bij de klant aan huis en dit 
internationaal. 

 
Waar ga je werken? 
 
De werkzaanheden zijn overwegend in Nederland en Belgie. Extra werkuren worden gecompenseerd 
in een gelijk aantal uren vrije tijd. Zo mogelijk wordt er in dezelfde week compensatieverlof ingepland. 
Het streven is om 40 uren per week te werken en reizen, maar in het hoogseizoen (winter, voorjaar en 
najaar) is dat niet altjd mogelijk. Compensatie uren blijven dan staan voor de rustigere periodes. Bij 
uitzondering wordt overwerk uitbetaald. Voor het werk wordt een volledige uitgeruste servicebus ter 
beschikking gesteld (niet voor privé gebruik).  
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Wat wordt er van jou verwacht als Servicemonteur Buitendienst? 
 

- MTS E of W of gelijkwaardig, evt, verkregen door aantoonbare werkervaring 
- Aantoonbaar enige jaren ervaring in een gelijksoortige functie (bv bij een installatiebedrijf) 
- Geen 9 tot 5 mentaliteit 
- Rijbewijs B en E 
- Minimaal VCA basis 
- Geen hoogtevrees in verband met gebruik van hoogwerkers 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Representatief 
- Loyaal en flexibel  

Wat wordt jou geboden? 
 

- Een prettige en open werksfeer 
- Een grote zelfstandigheid 

- 25 vakantiedagen 

Locatie 
- Nederland en België  

Meer weten of direct solliciteren? 
 
Contactpersonen: 
 
Jos Philipsen     Richard Eduard Peters 
Projectleider    PA/PZ  
T: +31 485 478855    T: +31 485 515369 
E: jos.philipsen@cumulus.nl    E: richard.peters@cumulus.nl  
 
 
Voel je jezelf aangetrokken om bij een mooi bedrijf met een mooi product en een erg gevarieerde 
klantenkring te komen werken, stuur dan jouw CV met een motivatie en referenties naar: 
richard.peters@cumulus.nl  
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