Ben jij gek op techniek en heb jij passie voor vee en/of landbouwmachines? Dan zijn wij opzoek
naar jou als:

EERSTE MONTEUR LANDBOUWMECHANISATIE

(fulltime)

Wie zijn wij?
Op ’t Root is sinds 1958 een vooruitstrevend en toonaangevend landbouwmechanisatiebedrijf met
vestigingen in Ospel en Montfort waarbinnen 30 medewerkers werkzaam zijn. Wij richten ons op
agrarische bedrijven. Wij verkopen tractoren, machines en werktuigen en verlenen service als het
uitvoeren van reparaties en onderhoud. Binnen ons landbouwmechanisatiebedrijf zijn CLAAS,
Trioliet, Vredo en Joskin onze voornaamste merken. Het team van Op ’t Root ziet het als een
uitdaging om elke dag weer maatwerk te leveren en daarmee net iets meer te bieden dan de klant
vraagt. Dat is volgens Op ’t Root dienstverlening zoals het hoort te zijn.

Wat ga je doen?
Als Eerste Monteur Landbouwmechanisatie installeer je zelfstandig nieuwe hoogwaardige
landbouwmachines, voert onderhoud uit, controleert de werking en lost (complexe) storingen op
wanneer deze zich voordoen. Deze werkzaamheden vinden plaats in onze werkplaats in Ospel of op
locatie bij onze klant. Het is een veelzijdige functie waarbij je in aanraking komt met diverse
machines, geen dag zal hetzelfde zijn. Jouw goede inzet is van wezenlijk belang voor de veiligheid
en het ongestoord rijden van het machinepark van onze klanten!

Wat vragen wij van jou?










Je hebt mbo-4 werk- en denkniveau.
Een afgeronde opleiding in de richting van Mobiele Werktuigen.
Bij voorkeur werkervaring als Servicemonteur in een vergelijkbare branche.
Je hebt passie voor vee en/of landbouwmachines.
Je hebt een klantvriendelijke en klantgerichte houding en communicatie.
Daarnaast werk je nauwkeurig en precies.
Je bent bereid tot het volgen van opleidingen en cursussen.
Je hebt een flexibele instelling.
Je bent in bezit van rijbewijs B(E).

Wat bieden wij?
Werken bij Op ’t Root betekent deel uitmaken van een jong team binnen een informele organisatie.
Wij hechten veel waarde aan gemotiveerde medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor het
werk waarvoor ze staan. Van medewerkers verwachten we dat ze zich blijven ontwikkelen en hun
kennis en vaardigheden succesvol weten in te zetten. Je wordt dan ook beloond met een passend
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden waarvan goede opleidings- en trainingsmogelijkheden
deel uit maken.

Interesse?
Ben je enthousiast over onze organisatie en wil je graag ons team komen versterken?
Mail dan je motivatiebrief en cv naar Marc Op ’t Root, m.optroot@optroot.com. Voor vragen over
de functie kun je contact opnemen met voorgenoemde. Meer weten over Op ’t Root? Kijk dan op
onze website www.optroot.com.

Trefwoorden: Servicemonteur, Service Engineer, Techniek vacatures, Monteur Limburg, Monteur Noord-Brabant, Elektronica, Werktuigbouwkunde,
Mechatronica, Pneumatiek, Landbouwmechanisatie.

