VACATURE
Servicemonteur Landbouwmechanisatie
Fulltime, vestiging in overleg
Slootsmid is een modern landbouwmechanisatiebedrijf, gespecialiseerd in landbouwmechanisatie, mesttechniek en tuin- en parkmachines. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en vakbekwame collega die ons team van servicemonteurs komt versterken. De standplaats voor deze
functie kan zowel Laren als Borculo worden.

Functieomschrijving
werktuigen en gerelateerde machines. We zoeken een monteur met passie voor techniek, die oplossingsgericht en communicatief sterk is. De wereld van landbouw heeft jouw interesse en hebt een grote afﬁniteit met
de sector. Het is de ideale functie voor een zelfstandige, nuchtere en gedreven kandidaat met een stevige
dosis doorzettingsvermogen die aan de slag wil met onze mooie merken in een jong team van enthousiaste
collega’s.

Verantwoordelijkheden
•
•
•
•

Uitvoeren van onderhoud en reparaties
Monteren en aﬂeverklaar maken van nieuwe en ingeruilde machines
Informeren van klanten met betrekking tot onderhoud, reparatie of gebruikersadvies
Up-to-date houden van kennis d.m.v. vak gerelateerde cursussen

Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde MBO opleiding in technische richting
Werkervaring én afﬁniteit met de agrarische sector is een absolute must
Proactieve, oplossingsgerichte werkhouding
Commercieel en communicatief sterk
Kennis van hydrauliek en elektronica
Flexibele en positieve instelling
In het bezit van rijbewijs B (E is een pré)

Wij bieden
Het is een uitdagende functie met veel afwisseling, ruimte
voor eigen initiatief en een grote mate van zelfstandigheid. Je komt te werken in een hecht team van gedreven
medewerkers in een informele werksfeer. Daarnaast krijg
je de gelegenheid tot het volgen van aan de functie
gerelateerde cursussen.

Interesse?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Berjan Ebbekink
stuur je schriftelijke sollicitatie (motivatie en cv) naar

+31 (0)545 745098
werken@slootsmid.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Aan proﬁelen en cv’s die toch ongevraagd worden toegezonden, kunnen geen rechten of verplichtingen
worden ontleend en beschouwen wij daarom als directe sollicitaties.

www.slootsmid.nl

