Eerste Monteur Landbouwmechanisatie
Heb jij twee rechter handen en steek je deze graag uit de mouwen? Gaat jouw hart sneller
kloppen van grote landbouwmachines? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe Eerste
Monteur Landbouwmechanisatie!
Wat ga jij doen?
Op ’t Root Mechanisatie & Melktechniek is een vooruitstrevende organisatie in de
landbouwmechanisatie en melktechniek. Als Eerste Monteur Landbouwmechanisatie werk je
in onze werkplaats aan de Ketelaarsweg 16 in Ospel (omgeving Weert, Roermond en
Helmond) of bij agrarische klanten op locatie. Je installeert zelfstandig nieuwe,
hoogwaardige landbouwmachines en verzorgt het onderhoud. Daarnaast draai jij je hand
niet om voor het oplossen van complexe storingen. Het betreft een zelfstandige en
afwisselende functie: geen dag is hetzelfde! Jouw kennis en vakmanschap geven voor de
klant de doorslag; jij zorgt ervoor dat zijn machinepark optimaal werkt en blijft werken.
Wie ben jij?
- Je bent gek op techniek en landbouwmachines;
- Je bent flexibel, nauwkeurig en kunt zelfstandig werken. Je bent niet bang om de handen
uit te mouwen te steken!
- Je bent in het bezit van een relevent mbo-diploma, bij voorkeur Mobiele Werktuigen;
- Je beschikt over een rijbewijs B(E);
- Je bent fulltime beschikbaar.
Wat kan je van ons verwachten?
Uiteraard mag je als Eerste Monteur Landbouwmechanisatie ook iets van ons verwachten,
namelijk:
- Werken in een jong team van professionals;
- Een afwisselende functie in een vooruitstrevende organisatie waar ruimte is voor het
aandragen van nieuwe ideeën (graag zelfs!);
- Een goed salaris passend bij de functie van Eerste Monteur Landbouwmechanisatie,
uiteraard aangevuld met een reiskostenvergoeding voor jouw reis van en naar Ospel;
- Volop ontwikkelingsmogelijkheden! Jij staat aan het roer van jouw carrière.
- Werkplezier staat centraal! Je mag dan ook af en toe iets extra’s verwachten, zoals een
gezellig feestje of een leuke activiteit met collega’s.

Enthousiast geworden over deze vacature? Of zou je graag nog iets meer willen weten?
Reageren kan door een e-mail te sturen met je CV en een motivatiebrief naar Marc op ’t
Root m.optroot@optroot.com of neem telefonisch contact op via +31653679702.

