
 
 

 Functieomschrijving – Senior Reparatie- en 
onderhoudsmonteur 

 
Functienaam:   Senior Reparatie- en onderhoudsmonteur 

Lijnmanager:   Regio Manager 

Salaris:    N.O.T.K. 

Merk:    European Camping Group 

Werkgever:   Camping in Comfort B.V. 

 

Jouw doel: 

Ervoor te zorgen dat de kwaliteit onze vloot stacaravans en tenten voortdurend voldoet aan of zelfs 

de verwachtingen overtreft van het bedrijf. Garant staan voor het werk dat wordt uitgevoerd door 

reparatie- en onderhoudstechnici (“RMT”) aan stacaravans en tenten en hun apparaten voldoen aan 

de veiligheidseisen / wetgeving van het bedrijf. 

Jouw verantwoordelijkheden zijn onder andere: 

 Ervoor zorgen dat we binnen het begrote budget blijven, door het regelmatig monitoren van 

de werkelijk gemaakte kosten per merk ter plaatse 

 Het beoordelen van alle (nieuwe) RMT’s en ervoor te zorgen dat ze competent zijn voordat 

ze naar locatie gaan 

 Het voeren van overleg met de Regionale managers van alle merken (UK en Homair) over het 

inplannen van RMT’s gedurende het seizoen. Je zorgt er ook voor dat de kosten hiervoor op 

de juiste manier gecodeerd worden op merk. 

 Het ontwerpen en geven van training aan het nieuwe onderhoud- en reparatie personeel. Dit 

omvat het inplannen van logistiek,  accommodatie, sessies en catering. 

 Je monitort regelmatig de prestatie van de RMT’s op gebied van uitvoering werkzaamheden 

zodat deze uitgevoerd zijn volgens bedrijfsvoorschriften en procedures. 

 Je neemt deel aan het recruiteringsprocess voor nieuwe staf, neemt assessments af en voert 

eventueel gesprekken op locatie  

 Het up to date houden van manuals en werkvoorschriften gebruikt door de RMT’s. 

 Efficiënt zorgen voor het op peil houden van de voorraad, beschikbaar gesteld aan RMT's om 

hun reparaties uit te voeren (incl. Inkooporders en beheer van regionale depots). 

 Correcte communicatie met  collega’s en managers op locatie.  

 In geval van nood vervang je de RMT‘s op locatie 

  



Wat wij van jou vragen: 

 18+ 

 Exceptionele management skills (ook op afstand) 

 Technische opleiding (MBO-niveau) 

 Spreekt vloeiend Engels 

 In bezit van geldig rijbewijs 

 Ervaring met onderhoudswerk en costumer service 

 In staat om zelfstandig te werken en prioriteiten te stellen 

 Bereid om veel te reizen gedurende het seizoen 

 Goede vaardigheden in spelling, wiskunde en IT-systemen (Google Drive, Excel, Word, Tablet 

en Cloud-gebaseerde systemen) 

 

Pré: 

 

 Spreekt naast Engels nog een andere Europese taal (Duits, Frans, Italiaans, Pools) 

 Ervaring met fysieke arbeid 

 

Wat wij jou bieden: 

 Volledig uitgeruste caravan om in te verblijven 

 Auto met tankpas 

 Mobiele smartphone en een tablet of laptop 

 2.5 dag vakantie per gewerkte maand (uitbetaald bij laatste salaris) 

 Training ( +/-1 week) voordat het seizoen begint  

 Korting op onze vakanties voor vrienden en familie 

 Uniform 

 

 


