
 

Gezocht:  
Bedrijfswagen Monteur! 
 
Wie zijn wij? 
EBS is een ambitieus en snelgroeiend Nederlands openbaar vervoer bedrijf (± 1.000 medewerkers) 
actief in de regio’s Waterland, Haaglanden en Voorne-Putten en Rozenburg. Openbaar vervoer 
betekent bewegen, verbindingen leggen en verbindingen onderhouden. En dat is meer dan alleen 
met de bus reizen. Achter de schermen is er dagelijks een dynamische wereld actief met collega’s die 
zich o.a. bezighouden met dienstregelingen, marketing, roosters, planning, haltes, communicatie, 
ICT, klantenservice, financiën, human resources, infra, cao, techniek, facilitaire zaken en nog veel 
meer.  
 
KERNWAARDEN:   
Verbinden, Verantwoordelijkheid nemen, Flexibel en Open, Duurzaam handelen  
 
 
Wat zoeken wij? 
Voor haar afdeling techniek is het Openbaar 
Vervoerbedrijf EBS, gevestigd in Zoetermeer, op 
zoek naar een enthousiaste bedrijfswagen 
monteur. Bij de concessiewisseling in 2019 
hebben wij heel nieuw wagenpark aangeschaft, 
met de merken  Mercedes, VDL. Deze bussen 
rijden op gas of rijden elektrisch. Met een klein 
team onderhouden wij dit moderne wagenpark 
in onze goed uitgeruste werkplaats.   
 
Functie eisen  
* Je bezit het diploma Bedrijfswagen Monteur of leert hier op dit moment voor, 
* Je hebt enige ervaring als Bedrijfswagen Monteur, 
* Je bent in het bezit van een rijbewijs B, rijbewijs D is een pré, 
* Je bent bereid om in een onregelmatig rooster te werken, 
* Je kunt zelfstandig werken, je bent in staat om elektronische systemen te doorgronden, 
* Je bent een doorzetter, initiatiefnemer en iemand die in groepsverband kan werken, 
* Je bent full time beschikbaar. 
* je bent een teamplayer en bezit van een gezonde dosis humor.  
 
 
Wat ga je doen? 
Als bedrijfswagen monteur stel je diagnoses, spoor je storingen op, repareer je zelfstandig bussen en 
pleeg je periodiek onderhoud en service. Soms verricht je las- of constructiebank werkzaamheden. 
Je ziet het als een uitdaging te werken met ons moderne wagenpark en bent bereid de benodigde 
trainingen te volgen.  
 
 
 
 



Wat biedt EBS? 
*  Een uitdagende en afwisselende baan met een uitstekend salaris, (schaal 5 cao OV € 2.307,60 –  
    € 3.219,73 bruto per maand o.b.v. full time dienstverband). 
* Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao Openbaar Vervoer; zoals o.a. 24 verlofdagen, 
   17 ATV dagen, forenzen vergoeding en eindejaarsuitkering. 
* Uitstekend pensioenfonds Rail en OV 
*  Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract; 
*  Een dynamische werkomgeving met afwisselend werk en een leuk team. 
 
Enthousiast geworden? 
Voor vragen over de functie kan je telefonisch contact opnemen met onze werkplaatsmanager 
de heer Jeffrey Jacobsen op 06-41541970. 

Ben je toe aan een nieuwe baan en ben je bereid je handen uit je mouwen te steken?  
Mail dan je sollicitatiebrief en CV ovv ‘Bedrijfswagen Monteur’ naar de afdeling HR t.a.v.; HR@ebs-
ov.nl. 


