
Hé trekker monteurs! Wij hebben een vacature openstaan! Kom je ons jonge, dynamische en 
gezellige team van monteurs versterken?  

 
Wij zoeken voor onze service- en afleverwerkplaats een: 

Ervaren trekker monteur 

 

Als trekker monteur ben je werkzaam bij ons in de service- afleverwerkplaats. Hier wordt veelal 
gesleuteld aan onze eigen machines uit de bosbouw en aan Valtra trekkers. Jij bent de monteur die 
alle aspecten van een trekker wel kan dromen. Je kan bijna met je ogen dicht reparaties aan trekkers 
verrichten. Daarom ben jij de specialist en deins je niet terug voor wat tegenval. Je blijft rustig en weet 
het hoofd koel te houden, hierdoor lever je de beste prestaties. Juist de complexiteit maakt het werk 
voor jou nog uitdagender. Je onderhoudt trekkers voor onze klanten, je repareert, je lost storingen op 
of je optimaliseert een trekker met de nieuwste technieken. Je plant en overlegt met collega’s maar je 
hebt ook veel eigen inbreng! En die vieze handen? Nou en!  
 
Je werkzaamheden bestaan uit: 

• Zelfstandig analyseren, repareren en onderhouden van Valtra trekkers 

• Onderhoud en reparaties op hydraulisch, elektronisch en mechanisch gebied aan 
houtversnipperaars, stobbenfrezen en dergelijke 

• Trekkers modificeren om ze geschikt te maken voor bosbouw toepassingen (bijv. 
elektronische veiligheden inbouwen, stalen constructies maken, aanpassen van 
armleuningen met joysticks etc., opbouw van houtkranen) 

Ben jij iemand die: 

• Min. 3 jaar ervaring heeft in een vergelijkbare functie? 

• Min. MBO 2 werk, - en denkniveau heeft? 

• Zelfstandig en nauwkeurig werkt? 

• Passie heeft voor techniek en alles wat daarbij komt kijken? 
 
Wat bieden wij je? 

• Een goed salaris volgens de cao-metaal en techniek. 

• Een Fulltimebaan in dagdiensten. 

• Mogelijkheden op een vast dienstverband. 

• Werken in een groeiend team van circa 60 collega’s met een open en informele werksfeer. 

• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 
 
Kunnen we jou, bij ons naar binnen trekkerren?  
 
Stuur je CV en motivatie naar hr@ufkes.net ten name van Tineke Broersma (Personeelszaken Ufkes 
Greentec) 
 
Of wil je graag meer weten over deze functie? Dan kun je bellen met Piet Yntema 06-55324495 

Wie zijn wij: 

Ufkes Greentec b.v. is de specialist in ontwikkeling en productie van houtversnipperaars en 
stobbenfezen. 
 

mailto:hr@ufkes.net


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. 
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