
 

De hydrauliek en elektrotechniek die in Tuin & Park machines aanwezig is, kent geen geheimen voor jou. 
Wil je jouw expertise als monteur verder uitbreiden? Voor onze vesting in Hoofddorp zoeken we 
meerdere collega's voor de functie: 

 
Monteur Grote Tuin- & Parkmachines 

Wat ga je doen? 

Je bent dagelijks in de weer om onze tuin- en parkmachines, zoals maaimachines, graafkranen en trekkers 
te repareren en te onderhouden. Dat kan in de werkplaats op onze locatie in Hoofddorp zijn, maar ook 
een (spoed) klus op locatie bij een klant. 

Vanzelfsprekend heb je regelmatig contact met klanten, met wie je in de loop van tijd een goede relatie 
opbouwt. Met jouw vakmanschap heb je nieuwe machines gereed gemaakt voor verkoop, dus de klant 
komt graag bij jou terug voor onderhoud en reparatie. 

We werken in een team met meerdere monteurs, dus we helpen elkaar waar nodig. Daarbij hoort 
bijvoorbeeld ook dat we samen verantwoordelijk zijn voor een opgeruimde werkplek. 

Wie zijn wij? 

We zijn opgericht in 1968 en gevestigd in Hoofddorp. We verkopen en onderhouden tuin– en 
parkmachines van hoogwaardige merken als Stihl, Holder, Honda, EGO Power+, Toro en Kubota. Onze 
klanten zijn hoveniers, gemeenten, golfbanen, aannemers en particulieren. B. van de Meij de Bie BV. 
maakt deel uit van moederorganisatie Royal Reesink. 

Wat bieden wij jou? 

• Een prima salaris vinden we passen bij waardering voor jouw vakmanschap; 
• Een uitdagende functie voor 40 uur per week waarin jij de kans krijgt jezelf te ontwikkelen; 
• De werkzaamheden vinden voornamelijk plaatsvinden in de binnendienst, na verloop van tijd 

behoort plaatsing in de buitendienst tot de mogelijkheden. 
• Een goed ingerichte, schone werkplaats; 

• Een team prettige, gemotiveerde collega’s met een familiaire sfeer; 
• Training en opleidingsmogelijkheden zowel intern als extern; 
• 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband; 
• Uitstekende pensioenvoorwaarden. 

Wij vragen 

• 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. 
• Affiniteit met tuin- en parkmachines. 
• Klant – en servicegerichtheid vind je vanzelfsprekend. 
• Een flexibele instelling: je bent een doorzetter en je gaat pas naar huis als de klus klaar is. 

Interesse? 

Solliciteer direct via de sollicitatiebutton. We zien graag jouw motivatiebrief en CV tegemoet! Wil je meer 
weten? Neem gerust contact op met Amanda van der Meij de Bie via 023 - 5639264 

Solliciteer direct 

 

https://royal-reesink-098bd42e.career.emply.com/apply/monteur-grote-tuin-parkmachines-hoofddorp/5y07li/nl
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