Voor de perfecte grasmat rekenen meerdere eredivisie voetbalclubs op onze onderhoudsmachines van
topmerken als Toro, Imants en Wiedenmann. En op jou! Want jouw kennis van de nieuwste technieken en jouw
vaardige handen zorgen ervoor dat onze machines hun uitstekende reputatie iedere dag opnieuw kunnen
waarmaken.
Wil jij verder groeien naar het hoogste niveau in de hydrauliek en elektrotechniek? Word dan onze nieuwe:

Monteur tuin- en parkmachines
Wat ga je doen?
Je werkt dagelijks in onze werkplaats in Houten en je voorziet de tuin- & parkmachines van onderhoud.
Hoogwaardige machines die op sportvelden, golfbanen, groenvoorziening en binnen de gemeentereiniging
worden gebruikt. Ook inspecteer je deze op eventuele vervanging van onderdelen en zorg je dat alles weer tip
top in orde is. Zo kunnen de machines weer terug naar de klant, of via de dealer worden doorverkocht.
Verder bestaan jouw dagelijkse werkzaamheden uit:
✓
✓
✓
✓

Diagnoses voor storingen uitvoeren en het bepalen van de hieruit voortkomende oplossingen/
reparaties;
Je adviseert de klant over oplossingen en reparaties en voer je deze ook uit;
Het adviseren van de klant bij het juiste gebruik van de machines;
Je demonstreert eventueel de machines bij de klant.

In een team van in totaal negen allround monteurs heeft ieder zijn eigen werkvoorraad. Daarbij kun jij je
binnen Jean Heybroek specialiseren in een bepaald merk of een bepaalde lijn, waardoor je op termijn je kunt
ontwikkelen als dé specialist op dit gebied.
Onze collega, Monteur en troubleshooter, vertelt je graag meer over de afwisseling van deze functie: “Elke dag
is hier anders, er zijn steeds nieuwe uitdagingen. Dat maakt het mooi.”

Wie zijn wij?
Jean Heybroek levert al meer dan 120 jaar kwaliteitsmachines voor professioneel onderhoud in verschillende
segmenten. Van maaimachines en transportmiddelen voor golfbanen, openbaar- en particulier groen, recreatieen sportterreinen tot speciale reinigingsmachines voor professionele vloerreiniging in logistiek, groothandel en
industrie en apparatuur voor aanleg van ondergrondse infrastructuur. Kwaliteit en de allerbeste service, dat is
waar wij voor staan. Onze verkopers worden ondersteund door een moderne werkplaats, een uitgebreid
onderdelenmagazijn en een mobiele servicedienst zodat klanten altijd op ons kunnen rekenen. Jean Heybroek
maakt deel uit van Royal Reesink.

Wat bieden wij jou?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werken met de nieuwste machines en technieken;
Verder groeien naar het hoogste niveau in jouw vakgebied;
Een prima salaris vinden we passen bij de waardering van jouw vakmanschap;
Een goed pensioen en passende werknemersverzekeringen zijn vanzelfsprekend;
Naast de standaard 25 verlofdagen heb je de mogelijkheid om naar behoefte verlofdagen te
(ver)kopen, volgens onze flexibele verlofregeling;
Een goed ingerichte, schone werkplaats waar het prettig is om te werken;
We vinden aandacht voor persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk;
De sfeer van een familiebedrijf maar met internationale allure en ambities;
Een hecht team met enthousiaste collega’s;
Een afwisselende baan met elke dag nieuwe uitdagingen. Geen dag is hetzelfde!

Wij vragen
Voor jou is klant- en servicegerichtheid vanzelfsprekend. Je hebt een flexibele instelling en voelt je, net als wij,
verantwoordelijk voor het werk dat gedaan moet worden. Ook als dat betekent dat je soms pas naar huis gaat
als de klus klaar is. Verder heb je:

•

Een relevante en afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur niveau 3;

•
•

Kennis en ervaring op het gebied van reparaties en onderhoud plegen aan elektrische en hydraulische
systemen;
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Interesse?
Solliciteer direct via de sollicitatiebutton. Wil je eerst meer weten over deze vacature? Neem gerust contact op
met Theo van Engelen, Bedrijfsleider via 030 - 6394621

