
Ben je geboren om te managen en hou je van aanpakken? Dan word jij misschien wel onze nieuwe:   

Manager Werkplaats (m/v) 

Wat ga je doen?  
In de werkplaats van Op ’t Root in Ospel ben jij de professionele spin in het web. Je 
coördineert alle voorkomende werkzaamheden en geeft zelfstandig leiding aan het team, 
bestaande uit acht monteurs, twee magazijnmedewerkers en onze servicecoördinator. Je 
bewaakt de dagelijkse planning, verzorgt de administratie (orders, facturen en garantie) en 
ziet toe op de hygiëne en veiligheid in de werkplaats.  

Als Eerste Monteur Landbouwmechanisatie ben je: 
• een geboren coördinator die al coachend leidinggeeft;  
• uitstekend in staat om zelfstandig te werken en prioriteiten te stellen; 
• flexibel en niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken; 
• professioneel en betrouwbaar 
• in bezit van een afgerond mbo+- of hbo-diploma, bij voorkeur in de 

landbouwmechanisatie of werktuigbouwkunde. Daarnaast heb je minimaal twee jaar 
werkervaring in een vergelijkbare functie 

Wie zijn wij?  
Opgericht in 1958 is Op ’t Root uitgegroeid tot een toonaangevend landbouw-
mechanisatiebedrijf. Met 30 medewerkers en vestigingen in Ospel en Montfort zijn we dé 
servicepartner voor agrarische bedrijven in de wijde regio. Op  ’t Root levert hoogwaardige 
landbouwmachines en verzorgt de volledige dienstverlening eromheen; van installatie tot 
onderhoud en van reparatie tot de verkoop van onderdelen. Kortom, alles wat nodig is om een 
machine van CLAAS, Trioliet, Vredo of Joskin optimaal en veilig 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 
• een modern uitgeruste werkplaats 
• 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 als Manager Werkplaats 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 dan op onze website: www.optroot.com   

http://www.optroot.com
mailto:m.optroot@optroot.com

