
 

Mechanisch Monteur – Verhoeven Zeewolde 
Als Mechanisch Monteur ga je werken in onze werkplaats in Zeewolde. Hier ga jij je met name bezig 
houden met het demonteren en monteren van rupskettingen die op onze graafmachines liggen. Er 
zijn zowel parttime als fulltime mogelijkheden.  

 
Wat ga je doen? 

• Binnen de werkplaats ga je je voornamelijk bezighouden met het demonteren en monteren 
van rupskettingen, rupsplaten en andere machinedelen zoals onderrollen, bovenrollen en 
aandrijfsprockets. 

• Daarnaast ga je reparatiewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden verrichten aan 
grondverzetmachines en wegenbouwmachines. 
 

Waar kies je voor? 
Je kiest voor een informeel, flexibel familiebedrijf, waar respect, integriteit en betrokkenheid 
belangrijk zijn, zowel in de omgang met elkaar als met klanten en partners. Verhoeven Groep is een 
internationale leverancier van hoogkwalitatieve grondverzetmachines en toebehoren; inclusief 
service, vervanging, verhuur en reparatie in de Benelux. We zijn onder meer exclusief importeur van 
Takeuchi, de absolute wereldleider in mini- en midigravers en track loaders. Daar zijn we bijzonder 
trots op. 
We zetten samen de schouders onder onze ambities en doen dat met veel passie en plezier. Ook 
successen vieren we samen, want alleen samen komen we tot de meest innoverende en beste 
oplossingen. Daarom willen we ook dat jij jouw talenten kunt ontwikkelen en vanuit jouw innerlijke 
drijfveren je beste bijdrage levert. Die ruimte geven we je graag. 
Onze vestiging in Zeewolde is kleinschalig en we werken hier met een hecht en gezellig team.   
 
Wat neem je mee? 

• Je hebt gevoel voor techniek en pakt gemakkelijk nieuwe werkzaamheden op; 

• Je wilt 32 tot 40 uur per week werken; 

• Je bent gemotiveerd en gedreven, een aanpakker en je maakt graag meters; 

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je bent niet bang om initiatief te tonen; 

• Afspraak is bij jou ook echt afspraak en je gaat met respect om met collega’s. 
 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een warm welkom, we zij blij als jij ons team komt versterken en zorgen voor een goede 
inwerkperiode; 

• Een goed salaris, hierover vertel ik je graag meer in een persoonlijk gesprek. Wat je gaat 
verdienen is afhankelijk van de ervaring die je meebrengt; 

• Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO metaalbewerkingsbedrijf; 

• Regelmatig een gezellige vrijdagmiddagborrel in onze kantine en jaarlijks leuke 
bedrijfsuitjes/feestjes; 

• Ruimte om jouw ideeën en initiatieven tot uiting te brengen; 

• Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door middel van het volgen van 
cursussen/opleidingen. 

 

Is dit jouw nieuwe baan? 

Is deze baan je op het lijf geschreven? Grijp dan je kans en solliciteer via 
www.verhoevenbv.com/vacatures 
Voor vragen mag je altijd met Kris Bax bellen via 06-21802110 of mailen naar 
kbax@verhoevenbv.com. We kijken uit naar je reactie! 

http://www.verhoevenbv.com/vacatures

