Vacature Technisch personeel (open sollicitatie)
Heb je een passie voor techniek en wil jij graag meewerken in het productieproces van onze prachtige
machines? Bij Schuitemaker Veenhuis Group zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers, stagiaires
en afstudeerders die graag willen werken op de volgende afdelingen:
•
•
•
•

Lasserij
Technische dienst
Afmontage
Magazijn

•
•
•
•

Engineering
Field Service
Service coördinatie
Spareparts

Over ons
SVgroup is in 2019 ontstaan na een fusie tussen Schuitemaker en Veenhuis. Met twee sterke merken
worden internationaal landbouwoplossingen aangeboden in de segmenten voeren, voederwinning en
mestaanwending. Daarnaast biedt Schuitemaker voor de Nederlandse markt winterdienstoplossingen
voor de gladheidbestrijding.
Door het leveren van betrouwbare machines die makkelijk te onderhouden zijn, in combinatie met goede
service, stellen wij onze klanten in staat maximaal te presteren op de momenten die ertoe doen. Dankzij
ruim 100 jaar ervaring en continue ontwikkeling zorgen wij samen met onze 150 medewerkers dat onze
klanten klaar zijn voor de toekomst. Samen garanderen we meesterschap.
Jouw werkdag
Met jouw technische kennis, vakmanschap en hands-on mentaliteit draag je bij aan het leveren van
machines van hoogwaardige kwaliteit. Of het nu gaat om series of om enkele stuks. Je maakt onderdeel
uit van één van de bovenstaande afdelingen waarbij je er samen met je collega’s voor zorgt dat onze
machines en onderdelen op tijd naar de klant worden uitgeleverd en de kwaliteit wordt gewaarborgd.
Wat breng jij mee
• Je hebt een technische vooropleiding
• Je bent energiek en stressbestendig
• Je hebt een hands-on mentaliteit
• Je bent in het bezit van een heftruck certificaat (in het geval van magazijn)
Wat bieden wij
Je gaat aan het werk in een team waarin men elkaar graag helpt en voor elkaar klaar staat. Je wordt
begeleidt door de leidinggevende van de desbetreffende afdeling.
Mensen met een actiegerichte en oplossingsgerichte instelling passen goed bij ons bedrijf. Bij de SVgroup
zijn we namelijk volop in beweging. Dit geldt niet alleen voor onze oplossingen maar ook voor ons als
organisatie. We zijn groeiende en we bieden onze medewerkers, stagiaires en afstudeerders de ruimte om
hier invloed op uit te oefenen en zichzelf verder te ontwikkelen. We zijn trots op de mooie techniek die
binnen ons bedrijf gemaakt wordt.
Ook bieden wij leer/werk trajecten aan via bepaalde vakscholen. Dit geldt voor constructie (lassen) en
mechatronica (assemblage).
Salaris:
Soort dienstverband:
Werklocatie:
Vrije tijd:

Marktconform salaris
Voltijd
(Standplaats) Rijssen
25 vakantiedagen en 13 ADV dagen bij een voltijd dienstverband

Interesse?
Herken jij jezelf en wil je solliciteren? Stuur dan een korte motivatie + cv naar personeel@svgroup.nl

