Aanpakken, aanpoten en afhandelen. Dat is onze triple A methode. Niet stilstaan, maar vooruit boeren. In al ons handelen staat dat
centraal. Wij verkopen, onderhouden en repareren tractoren en machines in de agri- en groensector.
Dienstverlenen met daadkracht. Ook als het gaat om het bedenken, ontwikkelen en aanbieden van de nieuwste innovaties.
Van Arendonk vertegenwoordigt een breed scala van topmerken.
Van Arendonk is een organisatie met vestigingen in Dronten, Zeewolde en Ermelo.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar ervaren monteurs voor onze vestigingen in Dronten en
Zeewolde.
Samen met een enthousiast team van collega’s ben jij als ervaren monteur de redder in nood bij technische
problemen. Je treed klantgericht op, voert onderhoud en reparatie van tractoren en machines uit, zowel in de
werkplaats als op locatie.
Wat doet een ervaren monteur?
•

Je repareert en onderhoud zelfstandig alle landbouwmachines, zoekt storingen en lost deze zelf op

•
•
•
•

Je maakt nieuwe en gebruikte machines afleverklaar naar wens van de klant
Je bent in staat nieuwe constructies te bedenken en te maken
Je draagt samen met je collega’s zorg voor een representatieve werkplaats
Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van je omgeving en je gaat zorgvuldig om met je
eigen en andermans eigendommen.

•

Je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en neemt hier een actieve rol in

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een sterke affiniteit met de agrarische sector, bij voorkeur ook met de akkerbouw
Je werkt en denkt klantgericht
Je bent flexibel ingesteld
Je bent secuur en netjes in het werk
Je bent stressbestendig
Je bent communicatief vaardig naar klanten en je collega’s
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent inventief en oplossingsgericht en hebt een pro-actieve instelling
Je kunt goed overweg met computers en automatiseringssystemen

Wij bieden:
• Een fulltime functie met veel afwisseling
• Een enthousiaste en prettige werkomgeving
• Een marktconform salaris volgens de CAO kleinmetaal
• Voldoende mogelijkheden om je kennis uit te breiden
Interesse in deze functie? Stuur dan een mailtje met je motivatie en C.V. gericht aan Dammie
Hulsebosch (d.hulsebosch@vanarendonk.eu)
Meer weten? Stuur dan een mailtje aan Dammie of bel naar 06 – 30 87 29 10

