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VACATURE
Specialist Tuin & Park machines

Fulltime, vestiging Borculo

Slootsmid is een modern bedrijf, gespecialiseerd in landbouwmechanisatie, mesttechniek en
tuin- en parkmachines. Ter uitbreiding van onze vestiging in Borculo zijn we op zoek naar een
enthousiaste en vakbekwame specialist in tuin- en parkmachines. Je vormt samen met een andere collega het team voor onze tuin- en parkafdeling, waarbij jullie samen de volledige
bedrijfsvoering vormgeven.

Functieomschrijving
Het betreft een uitdagende en afwisselende functie, waarbij je klanten adviseert over de aanschaf van een
nieuwe of gebruikte tuinmachine, daarnaast voer je onderhoud en reparaties uit aan tuin- en parkmachines,
of ben je op pad om bijvoorbeeld een nieuwe robotmaaier te installeren. We zoeken iemand met passie
voor techniek, commercieel inzicht, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en die communicatief sterk is.
Je hebt veel vrijheid in de uitvoering van de functie en bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en leveranciers. De inrichting en vulling van de showroom valt ook onder jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast werk
je nauw samen met de collega’s op onze vestiging in Laren.

Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Verkoop van nieuwe en gebruikte tuin- en parkmachines
Informeren van klanten met betrekking tot onderhoud, reparatie of gebruikersadvies
Inkoop en inrichting van de showroom
Zelfstandig plannen en bij de functie behorende administratieve taken
Uitvoeren van onderhoud/reparaties en aﬂeverklaar maken van nieuwe- en inruilmachines

Wij vragen
•
•
•
•

Een afgeronde MBO opleiding in technische of commerciële richting
Je bent oplossingsgericht, klantgericht en communicatief sterk
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je hebt relevante werkervaring en bent in het bezit van een rijbewijs

Wij bieden
Een uitdagende functie met veel afwisseling, ruimte voor
eigen initiatief, doorgroeimogelijkheden en een grote
mate van zelfstandigheid in een prettige 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

