
 

 

Vacature fietsmonteur 
Voor onze werkplaats zijn we op zoek naar versterking. Sleutel jij graag aan fietsen en wil je werken bij 

één van de snelst groeiende e-commercebedrijven van Nederland? Dan zoeken we jou! 
Wat ga je doen  

Als fietsmonteur ben je verantwoordelijk voor het rijklaar maken van de fietsen die door onze klanten 

zijn besteld. In het magazijn verzamel je de fietsen en de eventueel bijbestelde accessoires. Aan de 

hand van een checklist monteer je de fiets af. Daarna verpak je deze in een doos en verzend je de 

complete bestelling naar het juiste adres. Je gaat hierbij gestructureerd en efficiënt te werk zodat alle 

fietsen op tijd verzonden worden. Daarnaast voer je reparaties uit aan onder andere garantiefietsen.  

 

In het hoogseizoen (maart tot en met september) kan het zijn dat je langer moet doorwerken om de 

fietsen op tijd afgemonteerd te krijgen. Wanneer het rustig is bij de werkplaats ondersteun je de 

distributieafdeling. Je helpt hier mee met het verzenden van de overige orders. Je verzamelt de 

producten die bij de bestelling horen, verpakt ze en verzendt ze vervolgens naar de klant. 

 

Waar kom je te werken 

Tom Omnichannel Management bv is een snelgroeiend, ambitieus en ondernemend familiebedrijf. 

Dertien jaar geleden begonnen we met een kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels zijn we 

uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf met negen webshops, meer dan 160 gezellige 

collega’s, een assortiment van ruim 117.000 producten en nog steeds die ene fietsenwinkel waar het 

allemaal mee begon. We zijn een no-nonsens familiebedrijf waar iedereen meetelt, er ruimte is om je 

persoonlijk te ontwikkelen en waar een goede werksfeer belangrijk is. We zijn open naar elkaar en 

werken hard, maar ontspannen ook door regelmatig een toffe activiteit te organiseren. 

  

Wat moet je kunnen 

 Je hebt minimaal een mbo-diploma fietsmonteur of hebt relevante werkervaring. 

 Je hebt affiniteit met producten in de rijwielbranche. 

 Je hebt technisch inzicht. 

 Je denkt niet in uren maar in verantwoordelijkheden. 

 Je kunt werken onder druk. 

 Je werkt oplossingsgericht. 

 Je werkt gestructureerd en kunt zelfstandig werken. 

 Je werkt graag samen in een team. 

 Je bent kritisch op jezelf. 

 

Wat staat daar tegenover 

 Een salaris op basis van 40 uur conform de cao. 

 De kans om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. 

 Je wordt onderdeel van een gezellige, snelgroeiende organisatie. 

 Gezellige informele werksfeer met een open cultuur.  

 

Ben jij de ontbrekende sleutel van onze organisatie? Stuur jouw motivatie en cv naar tom@tom-

bv.com.  
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