is per direct op zoek naar een:

Ervaren allround monteur

(grondverzetmachines/mobiele werktuigen)
Functie omschrijving:

Een uitdagende en afwisselende baan als allround monteur grondverzetmachines / mobiele werktuigen
met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheden. In deze functie ben je verantwoordelijk
voor het onderhouden en repareren van ons volledige machinepark variërend van rupskranen, mobiele
kranen, shovels en minigravers tot aan trilplaten en ander klein materieel.
Als allround monteur verhelp je storingen, verricht je reparaties en breng je waar nodig veranderingen aan.
Daarnaast draag je zorg voor het preventief onderhoud van het machinepark en zal je af en toe
constructiewerk verrichten. Tevens onderhoud je contact met leveranciers van onderdelen,
gereedschappen en onderhoudsmiddelen. In deze functie zal je direct verantwoording afleggen aan de
directie.

Functie eisen:

- Afgeronde VMBO/MBO/HBO opleiding in bijvoorbeeld een van de volgende richtingen:
Allround monteur grondverzetmachines, allround monteur Landbouwmechanisatie, SBW, SOMA,
MTS motorvoertuigentechniek of werktuigbouwkunde.
- Relevante werkervaring als monteur (Grond-, Weg- en Waterbouw of landbouw mechanisatie
- Bewezen affiniteit met techniek en onze sector
- Gedegen kennis van hydraulische systemen
- Gedegen kennis van motor/voertuigentechniek
- Basis kennis elektronica
- Goede beheersing van de Nederlandse taal en het kunnen lezen van de Engelse taal
- Je bent zelfstandig, proactief en dienstverlenend ingesteld
- Je bent flexibel en bereidt over te werken indien noodzakelijk
- De ideale kandidaat beschikt tevens over een rijbewijs B-E /C-E of is bereid dit te behalen
- Je bent bij voorkeur woonachtig binnen een straal van 25 km vanuit de standplaats Lisse

Wij bieden:

Een uitdagende en afwisselende functie in een betrouwbaar en ambitieus bedrijf met een prettige
werksfeer. Daarnaast bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn wij:

Een middelgroot familiebedrijf met een zeer platte organisatiestructuur, betrouwbaar en ambitieus. Onze
bedrijfscultuur is kortweg te omschrijven als No-nonsense.
Wij zijn als dienstverlener actief in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW), Infra en cultuurtechniek sector
waarbij het zwaartepunt van onze organisatie ligt bij machineverhuur en transport.

Interesse:

Heeft deze vacature uw interesse gewekt en denkt u de geschikte kandidaat te zijn? Graag ontvangen wij
dan uw CV en motivatie via ons email adres: werken@deklerkbv.com of neem direct telefonisch contact op
met R. de Klerk via het telefoonnummer 0252-413182.

