Vacature Chauffeur en/of Monteur
Wil jij komen te werken binnen een gemechaniseerd loonbedrijf? Heb jij technisch inzicht en kom je
graag op verschillende plekken om het werk te verrichten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ter uitbreiding zijn we op zoek naar een Chauffeur en/of Monteur op fulltime basis. Je komt te
werken in een team van zo’n 10 enthousiaste en gezellige collega’s met gedegen vakkennis. Wij
hebben ons werk in diverse sectoren van zowel agrarisch loonwerk, grondverzet, cultuurtechnische
werken en bosbouw. Je gaat aan de slag met moderne machines. Naast het chauffeurswerk ben je
verantwoordelijk voor het onderhouden en het schoonhouden van de machines waarmee je werkt.
Wat ga je doen?
- Dagelijks op pad met de benodigde machines naar de opdrachten, dit kan zowel in de bossen
zijn als bij agrarische klanten op locatie
- Onderhoud plegen aan de machines in de werkplaats
- Samen met collega’s stem je af hoe je het op locatie gaat uitvoeren
Functie eisen
Onze ideale kandidaat beschikt over de onderstaande eisen:
- Kennis en ervaring met land- en/of bosbouw
- In bezit van een Trekker rijbewijs
- Geen 8 tot 5 mentaliteit
- Bereid om in de seizoenen flexibel mee te denken in de werktijden
- CE rijbewijs is een pre
- Als persoon omschrijf jij jezelf als; open, gemotiveerd, proactief en humorvol
- Aantoonbaar technisch inzicht
Aanbod
Wij bieden…
- Een familiebedrijf waar je in een gezellig team komt te werken met een plezierige werksfeer
- Een prima salaris conform cao LEO
- Fulltime baan met pieken in de seizoenen
- Mogelijkheid je te ontwikkelen door middel van het volgen van vakgerichte cursussen
- Je komt te werken met nieuwe technieken
- Diversiteit in opdrachten
- Stabiele en gezonde werkomgeving om te groeien in je vak
- Gezellige personeelsfeesten zoals een BBQ in de zomer
Bedrijfsprofiel
Fa Roothans en Zn. is een gemechaniseerd loonbedrijf wat werkzaamheden uitvoert op het gebied
van agrarisch loonwerk, grondverzet, cultuurtechnische werken en bosbouw. Wij bestaan vanaf 1950
en zijn vanaf start altijd een familiebedrijf geweest. Ons machinepark is divers waardoor we weten in
te spelen op de vragen van onze klanten. In het team van zo’n 10 medewerkers krijg jij de kans om
mee te groeien met het bedrijf en ben je verantwoordelijk voor diverse opdrachten.
Solliciteren
Kom jij graag ons team versterken? Stuur dan je curriculum vitae toe t.a.v. Joost Roothans:
info@roothans.nl. Voor meer informatie kun je bellen naar: 040-2068295 en vragen naar Joost
Roothans.

