
Ben jij van de techniek en klopt jouw hart voor de melkveehouderij? Dan ben jij misschien wel onze 
nieuwe:  

SERVICEMONTEUR MELKTECHNIEK (fulltime)  

Wat ga je doen?  
Als Servicemonteur Melktechniek werk je op locatie bij melkveehouders in Limburg en 
Zuidoost-Brabant. Je verzorgt voor onze klanten het preventief onderhoud van melk-
machines en -robots, controleert de werking en lost (complexe) storingen op. Geen dag is 
hetzelfde. Je hebt te maken met mensen, dieren en machines. Elke dag wacht weer een 
nieuwe uitdaging. Jouw kennis en vakmanschap geven voor de klant de doorslag. Jij zorgt 
ervoor dat zijn melkmachine of melkrobot optimaal werkt en blijft werken.  

Als Servicemonteur Melktechniek ben je 
• gek op techniek en ligt je hart in de melkveehouderij 
• nauwkeurig en precies 
• pas tevreden als alles werkt en de klant tevreden is 
• van nature nieuwsgierig; je wil blijven groeien in je vak  
• in het bezit van een afgeronde mbo-opleiding in de techniek, bij voorkeur 

Elektrotechniek of Industriële Automatisering 
• (op termijn) bereid om 24 uurs-storingsdiensten te draaien 
• in bezit van rijbewijs B(E) 

Wie zijn wij?  
Opgericht in 1958 is Op ’t Root uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in de landbouw-
mechanisatie en melktechniek. Met 30 medewerkers en vestigingen in Ospel en Montfort 
zijn we dé servicepartner voor agrarische bedrijven in de wijde regio. Als specialist in 
melktechniek leveren we hoogwaardige melkmachines en melkrobots en verzorgen we de 
complete dienst-verlening eromheen. Van installatie tot onderhoud en van reparatie tot de 
verkoop van onderdelen. Kortom, alles wat nodig is om een melkinstallatie of melkrobot 
optimaal te laten werken. Topservice leveren. Elke dag beter worden. Dát is onze missie. 
Zo blijven we toonaangevend en kunnen we de klant net iets meer bieden dan gevraagd. 

Wat bieden wij?  
• werken in een jong team van professionals  
• een fijne, ongedwongen sfeer 
• en baan vol vrijheid en afwisseling waarin je de kans krijgt om jezelf verder te  

ontwikkelen 
• Een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 

scholing en training.   

Wil jij ons team graag komen versterken? Mail dan je motivatie en cv naar Marc Op ’t Root, 
m.optroot@optroot.com

Meer weten over Op ’t Root? Kijk op onze website: www.optroot.com
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