
 
 

MP Liften - Smart Choice liftoplossingen 
 

Wij ontwerpen smart choice oplossingen voor installatie, onderhoud en modernisering voor het 

vervoer van personen en goederen in gebouwen en andere stedelijke ruimten.         

Wij dragen bij door betrokkenheid en integriteit met als doel de kwaliteit van leven en het welzijn 

van de mensen te verbeteren. Door hen te voorzien van innovatieve, excellente en veilige 

liftoplossingen die zij nodig hebben om zich te verplaatsen in het dagelijks leven.  

Wij doorbreken barrières en lossen mobiliteitsvraagstukken op. 

MP Liften is onderdeel van een internationaal familiebedrijf met haar hoofdkantoor in  

Sevilla – Spanje. 

Om onze organisatie verder uit te bouwen, zoeken wij in de regio Antwerpen per direct een: 

INSTELLER NIEUWBOUW 
 

Wie zoeken wij? 

Excellente Service is 1 van onze belangrijkste kernwaarden, dat is ook hoe jij in het werk staat en 

met onze klanten en collega’s samenwerkt. 

In deze functie ben je mede verantwoordelijk voor een veilige en betrouwbare oplevering van 

liftinstallaties.  Je werkzaamheden zijn het opnemen en instellen van de nieuwe liften die door 

onze onderaannemers zijn geplaatst.  Binnen deze functie denk je oplossingsgericht. 

Je rapporteert direct aan de Projectmanager Nieuwbouw.  

Verantwoordelijkheden: 

• Het opnemen en instellen van nieuwe liften. 

• Het begeleiden en adviseren van de onderaannemers. 

• Controleren van de juiste plaatsing en werking van de liftonderdelen die door de 

onderaannemers zijn geplaatst. 

• Assisteren bij de keuring van installaties en je verhelpen van de daaruit voortkomende 

opmerkingen. 

• Verantwoordelijk voor het waarborgen van de functionaliteit, betrouwbaarheid en 

veiligheid van de liftinstallaties. 

• Werken volgens alle opgegeven werk- en veiligheidsinstructies. 

• Je werkt mee aan goed overleg voor de juiste installatie van een lift. 

• Verzamelen van de behoeften en wensen van klanten, actief meedenken naar oplossingen. 

• Trainen van klanten en nieuwe medewerkers in de MP producten. 

• Inrichten van nieuwe liften volgens de richtlijnen van het bedrijf, met het oog op de 

garantie van de kwaliteit van het product en naleving van de regelgeving. 

• Vervullen van andere taken zoals omschreven, en aangewezen door de leidinggevende. 

• Zelfstandig onderhouden van de liften. 

• Verhelpen van storingen. 

• Uitvoeren van reparaties.  



 

Wat vragen wij? 

• Aantoonbaar technisch werk- en denkniveau. 

• Een technische opleiding elektrotechniek / werktuigbouwkunde of lifttechnieken. 

• Kennis van de liftenbranche, ervaring in de liftindustrie is een plus. 

• Goede communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal in woord en geschrift. 

• Kennis van de Franse taal is een plus. 

• In het bezit zijn van een geldig VCA certificaat (of bereid deze te behalen). 

• In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. 

 

Het is belangrijk dat je een goede relatie opbouwt met de klant en dat je je rol als ambassadeur 

van ons bedrijf op de juiste wijze invult. Tevens handel je vanuit onze ‘MP Way’ competenties: 

Betrokkenheid, Excellente Service, innovatie, Integriteit en Veiligheid. In willekeurige volgorde 

maar altijd Safety first! 

 

Wat biedt MP Liften jou? 

• Een dienstverband voor 40 uur per week. 
• Een afwisselende baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is en onderdeel is van 

een internationaal familiebedrijf.  
• Een transparante, platte organisatie met korte lijnen en informele werksfeer. 
• Goede arbeidsvoorwaarden (PC 109). 
• 20 vakantiedagen en 12 ADV dagen. 
• Maaltijdcheques. 
• Een auto van de zaak, die je privé mag rijden. 

 
 

Reageren? 

 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie dan verzoeken wij je contact op te nemen met MP 
Liften via DDE@mpliften.com Wil je liever telefonisch meer informatie over deze 
functie, dan kun je ook bellen met Debbie Declercq (Office Manager) 0032-492 17 46 95. 
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