GEZOCHT: (ERVAREN) MONTEUR LANDBOUWMECHANISATIE
Ben jij de missende schakel binnen ons bedrijf?
Wij zijn een goedlopend bedrijf met jarenlange ervaring in de landbouwsector, ook wel bekend als Nijenhuis
Machines BV te Beltrum. Wij specialiseren ons in landbouw, industrie en tuin&park machines en zijn Case Dealer.
Ook doen wij nog aan stalinrichting en constructie, oftewel we denken en werken waar het kan zo veel mogelijk met
de klanten mee.
Functiebeschrijving
Momenteel zijn wij op zoek naar een ervaren monteur. Als Monteur Landbouwmechanisatie ben jij verantwoordelijk
voor onderhoud en reparatie van verschillende machines die in de landbouw gebruikt worden. Hierbij zal jij zowel in
de werkplaats als op locatie bij verschillende klanten de reparatie en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het is
daarom erg belangrijk dat jij een sociaal persoon bent die makkelijk contact legt met klanten om zo klantrelaties te
verbeteren.
Korte omschrijving van de functie:
- Verantwoordelijk voor reparaties op elektrisch, hydraulisch en mechanisch gebied.
- Zelfstandig analyseren, repareren en onderhouden van trekkers en landbouwmachines.
- Informeren van klanten met betrekking tot onderhoud, overleg plegen over reparaties en geven van advies.
- Werkzaam vanuit de vestiging, maar ook op locatie
- Administratie van klussen correct verwerken
Functie-eisen:
- Ervaring in de mechanisatie
- Technische vooropleiding (minimaal niveau 3)
- VCA certificaat (of bereid deze te behalen)
- Zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel
- Affiniteit met de landbouw
- Rijbewijs B(E)
- Kennis van zowel elektrische als hydraulische systemen
- Geen 9 tot 5 mentaliteit
Wij bieden jou:
- Een prettige werksfeer
- De mogelijkheid om door te groeien (doormiddel van cursussen/opleidingen)
- Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Klein Metaal
- Beschikking tot goed en modern gereedschap
- Mogelijk een vast contract voor 40 uur p/week
- Eventueel reiskostenvergoeding
Interesse?
Jouw sollicitatiebrief kun je sturen naar info@nijenhuismachines.nl
Bij vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Robert Nijenhuis (0622932035).

