Wij zoeken een:

Monteur Tuin- en Parkmachines
H. Koop BV Tuin- en Parkmachines is per direct op zoek naar een gemotiveerde
monteur om ons team te versterken. Hou jij van afwisselend werk en wil je graag
jouw groene vingers combineren met techniek? Dan past deze baan bij jou!
Wij zoeken:
Een zelfstandige, representatieve en enthousiaste medewerker voor het installeren
van robotmaaiers en het repareren van kleine tuin- en parkmachines in onze
werkplaats of op locatie. Je bent een teamplayer, maar werkt ook graag zelfstandig
en ‘buiten’ op locatie en bent in het bezit van rijbewijs B (bij voorkeur BE). Jij hebt
een klik met motorvoertuigentechniek en elektronica en bent bereid jezelf te
verdiepen in het vakgebied.
Dit ga je doen als monteur tuin- en parkmachines
Je werkzaamheden zullen afwisselend zijn. In het groeiseizoen werk je voornamelijk
zelfstandig buiten op locatie bij klanten om robotmaaiers te installeren of een storing
ter plekke te verhelpen. In de winterperiode werk je in onze comfortabele werkplaats
voor service en reparatie van professionele (accu-) producten, verkoop klaarmaken
en reparaties tuin- en parkmachines. Afleveringsklaar maken van nieuwe en
gebruikte tuin- en parkmachines.
Wij bieden:





Een prettige werksfeer, waar collegialiteit, vakmanschap en service hoog in
het vaandel staan
Afwisselend werk in een dynamische en prettige werkomgeving
Een fulltime baan met uitzicht op vast dienstverband
Scholing en ondersteuning op ons vakgebied

Wie zijn wij?
Wij zijn al meer dan 45 jaar actief in de verkoop, onderhoud en verhuur van tuin- en
parkmachines voor zowel de particuliere- als professionele markt. Onze klanten zijn
particulieren, hoveniers, gemeenten, golfbanen en aannemers. Het team bestaat uit
± 8 personen met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kijk voor meer info op
www.hkoop.nl
Interesse?
Stuur je schriftelijke motivatie met CV per mail naar t.koop@hkoop.nl
Meer weten? Neem gerust contact op met Tom Koop via 0541 - 728700 of per mail.

