
Word jij onze nieuwe collega ? 
Wegens uitbreiding van onze activiteiten en ons machinepark, zijn wij per direct op zoek naar een: 

        Allround Monteur  
(Grondverzetmachines / Bedrijfswagens / Mechanisatie) 

Functieomschrijving 

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan als allround monteur 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 graafmachines, vrachtwagens, bedrijfswagens en personenauto’s 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. 

Functie-eisen 

De ideale kandidaat, voldoet bij voorkeur aan het volgende profiel; 

• Relevante werkervaring als monteur in een van de volgende vakgebieden; Grondverzetmachines,
landbouwmechanisatie, vrachtauto’s of personenauto’s

• Affiniteit met techniek en onze sector
• Bereid tot het volgen van functie gerelateerde opleidingen
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent zelfstandig, proactief en dienstverlenend ingesteld
• Je bent flexibel en bereid over te werken indien noodzakelijk
• Je bent in het bezit van rijbewijs B
• Je bent bij voorkeur woonachtig binnen een straal van 25 km vanuit de standplaats Lisse

Bedrijfsprofiel 

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie in een betrouwbaar, groeiend en ambitieus bedrijf met een prettige 
werksfeer. Naast goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, bieden wij jou opleidingsmogelijkheden binnen 
jouw vakgebied. Tevens bieden wij de mogelijkheid tot het behalen van keurmeester papieren (grondverzet en 
autolaadkraan)

Wij zijn een in Lisse gevestigd, middelgroot familiebedrijf met een zeer platte organisatiestructuur, betrouwbaar en 
ambitieus. Onze bedrijfscultuur is kortweg te omschrijven als No-nonsense. 

Ons bedrijf is als dienstverlener actief in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW), Infra en hoveniers sectoren waarbij het 
zwaartepunt van onze organisatie ligt bij machineverhuur, transport en het aanleggen en onderhouden van 
buitenruimtes 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar werken@deklerkbv.com of neem direct contact op 
met  Roel de Klerk via het telefoonnummer 0252 - 41 31 82. 
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