Monteur (binnen- of buitendienst) Grondverzet
Zet jij je passie voor sleutelen graag om in een mooie baan, lees dan snel verder hoe je bij ons als
binnen- of buitendienstmonteur aan de slag kunt gaan!
Jouw toekomstige werk in de drie belangrijkste verantwoordelijkheden:
•
•
•

Het analyseren, repareren en onderhouden van onze machines en onderdelen.
Binnendienst: uitvoeren van controles en testen op het eigen werk ter voorkoming van fouten
na reparatie of onderhoud.
Buitendienst: oplossen van storingen aan machines en onderhoudt het contact met klanten
op locatie.

Dus: vind je het fijn om te werken bij een geoliede machine waarbij vrijheid, zelfstandigheid en
ontwikkeling altijd bovenaan staan, stuur dan je naam en telefoonnummer naar
petra.van.dommelen@pon.com of sharon.de.greef@pon.com zodat we samen deze nieuwe weg in
kunnen slaan.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismaking.
Wat vragen wij van jou?
Ben je nieuwsgierig in grondverzetmachines en heb je een achtergrond in de techniek, wie weet is
Pon Equipment dan iets voor jou.
Voorbeelden van passende opleidingen zijn: allround monteur landbouwmechanisatie, allround
monteur grondverzetmachines, SBW/SOMA, MTS motorvoertuigentechniek of MTS
werktuigbouwkunde.
Wat bieden wij?
Bij een uitdagende baan horen passende arbeidsvoorwaarden. Bij ons kan je rekenen op:
•
•
•
•

•
•

Werken met eigen (Caterpillar) gereedschap.
Afhankelijk van de binnen- of buitendienst functie werk je in een mooie werkplaats of vanuit je
eigen servicebus.
Een fijn team dat altijd voor elkaar klaar staat.
Een organisatie waarin alles goed geregeld is (30 vakantiedagen, goede
doorgroeimogelijkheden, Pon Fit (www.ponfit.com), een werkgeversbijdrage op een van de
collectieve zorgverzekeringen (Zilveren Kruis of ONVZ) en nog veel meer!).
Een passend salarisaanbod op basis van jouw achtergrond en ervaring (tussen de €2400,- tot
€3800,-).
Een ruime vergoeding bij overwerk.

Overige informatie
Is je interesse nu helemaal gewekt, laat het Petra of Sharon dan zo snel mogelijk weten. Een
meeloopdag of een kijkje in de werkplaats is natuurlijk altijd mogelijk.
•
•

Petra van Dommelen: petra.van.dommelen@pon.com of 06-83779061
Sharon de Greef: sharon.de.greef@pon.com of 06-13177230

Tot snel!

