
 

THE REAL CAR WASH FACTORY 

Otto Christ AG is een familie bedrijf met een traditionele geschiedenis. 

 Christ is sinds 1963 een van de leidende fabrikanten van autowasinstallaties in Europa. Het 

productprogramma is zeer gefaseerd en reikt van portaalwasinstallaties tot wasstraten, tram- en 

treinwasinstallaties, vrachtwagen-bus-wasinstallaties, van zelfbediening-wasplaatsen tot 

waterrecyclingsinstallaties.  

Ter versterking van ons Montageteam in Nederland zijn op zoek naar: 

Montage Monteurs 
 

Functieomschrijving:  

Als Montagemonteur ben jij het visitekaartje van Christ Wash Systems Nederland en ben je 

verantwoordelijk voor het monteren van nieuwe wasinstallaties.  

Ben jij de alleskunner welke onze producten weet te plaatsen, van een lege hal tot een volledig 

draaiende wasinstallatie bij je vertrek. Dan zoeken we jouw. 

 

De belangrijkste kernpunten zijn: 

 Het volledig installeren van nieuwe wasinstallaties denk hierbij aan carwash, truckwash, trein – 

tram en metrowashinstallaties. Met alle wisselende werkzaamheden uiteenlopend van 

montage werk, elektra, fitwerk etc.. 

 Inbedrijfstellen, afstellen en opleveren van wasinstallaties. 

 Analyseren en oplossen van eventuele storingen aan de nieuw geïnstalleerde installatie. 

 Administratieve werkzaamheden bestaande uit het invullen van de benodigde veiligheid en 

opleveringsdocumenten.  

 

Functieprofiel: 

 Ervaring en/of affiniteit met zowel mechanische als elektrotechnische werkzaamheden. 

 Service en oplossingsgericht.  

 Team player. 

 Kwaliteits- en resultaatgerichte instelling. 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit.  

 Bereid om een aantal keer per jaar te overnachten op locatie in een hotel. 

 Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 Redelijke beheersing van Engels of Duits is een pré. 

 In bezit van rijbewijs B. 

 VCA gecertificeerd of bereid deze te halen. 
 
Ons aanbod: 

Een dynamische, zelfstandige functie binnen een moderne en professionele organisatie met uitstekende 

toekomstperspectieven. Je werkt, samen met enthousiaste collega’s, aan kwalitatief hoogwaardige 

installaties. We bieden een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Heb jij interesse in deze functie? Stuur dan je CV naar dhr. Sander Denissen sdenissen@christ-ag.com 

Wil je meer informatie over deze functie bel of stuur een WhatsApp op 06-21605136 

of bezoek onze website. www.christ-ag.com 
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