Wij kunnen versterking gebruiken in onze buitendienst! Kom je ons team van monteurs versterken?
Wij zoeken een:

Servicemonteur buitendienst België & Zuid Nederland
Als servicemonteur buitendienst ga je langs bij onze klanten om service te verlenen aan hun machines.
Hierdoor kom je op vele locaties door Nederland en België. Met je eigen bus ga jij op pad. Als
servicemonteur verleen je service aan bosbouwmachines zoals o.a. houtversnipperaars en
stobbefrezen. Je onderhoudt de machines voor onze klanten, je repareert, je lost storingen op of je
optimaliseert de machines met de nieuwste technieken. Jij bent een klantvriendelijke monteur en
communicatief vaardig. Flexibele werktijden horen erbij. Een overnachting kan soms onderdeel zijn
van deze job. Jij bent de specialist en deinst niet terug voor wat tegenval. Je blijft rustig en je weet het
hoofd koel te houden, hierdoor lever je de beste prestaties. Juist de complexiteit maakt het werk voor
jou nog uitdagender. Je werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•
•

Zelfstandig analyseren, repareren en onderhouden van machines
Onderhoud en reparaties op hydraulisch, elektronisch en mechanisch gebied aan
houtversnipperaars, stobbenfrezen etc.
Het doen van aanpassingen aan bestaande machines.
Klantvraag naar boven halen en passende oplossingen bieden.
Standplaats vanuit huis

Ben jij iemand die:
•
•
•
•
•
•

Min. 2 jaar ervaring heeft in een vergelijkbare functie?
Min. MBO werk, - en denkniveau heeft?
Zelfstandig en nauwkeurig werkt?
Passie heeft voor techniek en alles wat daarbij komt kijken?
Geen moeite heeft met overuren, overnachtingen en storingsdienst?
Woonachtig is in België of Zuid-Nederland?

Wat bieden wij je?
•
•
•
•
•

Een goed salaris volgens de cao-metaal en techniek.
Een Fulltimebaan.
Een zelfstandige baan.
Werken in een groeiend team van circa 60 collega’s met een open en informele werksfeer.
De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.

Kom jij de service verlenen voor Ufkes Greentec?
Stuur je cv en motivatie aan Tineke Broersma naar HR@Ufkes.net (Personeelszaken Ufkes Greentec)
Wil je graag meer weten over deze functie? Dan kun je bellen met Piet Yntema +316-55324495
Wie zijn wij:
Ufkes Greentec is de specialist in ontwikkeling en productie van houtversnipperaars en stobbenfrezen.
Met passie voor techniek ontwikkelen wij de beste machines, klant specifiek gebouwd voor onze
klanten. Een product dat volledig in eigen huis wordt ontworpen en geproduceerd. Met eigen
vestigingen in Nederland en Duitsland en goede dealers in de rest van Europa staan wij altijd dicht bij
de klant.

