Sinds de oprichting in 1898 is Van Gemeren Mechanisatie uitgegroeid tot een toonaangevend landbouwmechanisatiebedrijf. Met circa 20 medewerkers zijn we dé servicepartner voor agrarische bedrijven. Van
Gemeren Mechanisatie levert hoogwaardige landbouwmachines en verzorgt de volledige dienstverlening
eromheen; van installatie tot onderhoud en van reparatie tot de verkoop van onderdelen. Kortom, alles wat
nodig is om een machine van CLAAS, Holmer, Raven, Baselier, Kärcher of Amazone optimaal en veilig te laten
werken. Topservice leveren. Elke dag beter worden. Dát is onze missie. Zo blijven we toonaangevend en
kunnen we de klant net iets meer bieden dan gevraagd.
Wij zijn dringend op zoek naar een

MONTEUR LANDBOUWMECHANISATIE MET SPECIALISME
MAAIDORSERS (fulltime)
Het takenpakket zal bestaan uit:
Als Monteur Landbouwmechanisatie werk je in onze werkplaats of bij agrarische klanten op locatie. Je
installeert zelfstandig nieuwe, hoogwaardige landbouwmachines, verzorgt het onderhoud en lost (complexe)
storingen op. Geen dag is hetzelfde. Je werkt aan diverse machines en elke keer wacht weer een nieuwe
uitdaging. Jouw kennis en vakmanschap geven voor de klant de doorslag. Jij zorgt ervoor dat zijn machinepark
optimaal werkt en blijft werken. Wij zijn bereid om je als monteur op te leiden tot specialist CLAAS
maaidorsers.
Wat we van je verwachten:
• in het bezit van een afgeronde mbo-opleiding in de techniek, bij voorkeur Mobiele Werktuigen en/of
aantoonbare ervaring in het vakgebied
• in bezit van rijbewijs B(E)
• gek op techniek en op landbouwvoertuigen
• geen 9 tot 5 mentaliteit
• flexibel, nauwkeurig en precies
• van nature nieuwsgierig en je wilt groeien in het vak
• pas tevreden zodra alles werkt en de klant tevreden is
• samen met het werkplaats team, vertegenwoordigers, magazijnmedewerkers en administratie ben je
gemotiveerd om de beste service te verlenen
Wat wij je bieden:
• werken in een team van professionals
• een fijne, ongedwongen sfeer
• een baan vol vrijheid en afwisseling waarin je de kans krijgt om jezelf verder te ontwikkelen
• een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder scholing en training
Wanneer deze functie je aanspreekt kun je schriftelijk, telefonisch, per e-mail, via Facebook of LinkedIn
reageren. Bij telefonische vragen over de vacature kun je terecht bij de heer J.F. van Gemeren (0186-680255,
tijdens kantooruren). Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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facebook.com/VanGemerenMechanisatie
linkedin.com/company/van-gemeren-mechanisatie

