
                                       VACATURE MONTEUR 40 UUR 
 
Ben jij een liefhebber van techniek, die complexe storingen aan machines kan oplossen?  
Dan is een baan bij Mansier Tuinmachines wellicht iets voor jou.  
Doordat wij steeds meer machines gaan repareren zoeken wij een enthousiaste: 
 
 
Monteur (40 uur per week)  
Mansier Tuinmachines is gespecialiseerd in tuinmachines voor de professionele en particuliere markt.  
Wij leveren, onderhouden en repareren alle A-merken.  
Het bedrijf bestaat 19 jaar met een breed scala aan vaste klanten.  
Het team van Mansier Tuinmachines bestaat uit 8 medewerkers. We zijn gevestigd in Dedemsvaart.  
 
 
De functieomschrijving  
Als monteur ga je gebruikte en nieuwe machines technisch werkbaar maken.  
Complexe storingen kan je goed verhelpen.  
Voorkomende werkzaamheden zijn o.a.:  
• Installeren, repareren en onderhouden van robotmaaiers  
• Signaleren van eventuele technische storingen aan machines.  
• Verrichten van een juiste taxatie en/of begroting voor het verhelpen van de storing.  
• Verrichten van het verhelpen van de storing.  
• Klant uitleggen wat er gedaan is aan onderhoud en/of reparatie.  
• Preventief onderhoud uitvoeren van tuinmachines.  
 
De functie-eisen:  
• MBO werk –en denkniveau, bij voorkeur met een elektrotechnische achtergrond.  
• Ervaring met het verhelpen van storingen aan machines.  
• Ervaring met elektrotechniek.  
• Interesse in werken met machines.  
• Zelfstandig kunnen werken.  
• Klanten vriendelijk te woord staan.  
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.  
 
Mansier Tuinmachines heeft een stabiele baan voor jou met toekomstperspectief en marktconforme  
arbeidsvoorwaarden, CAO Metaal en Techniek.  
Ben jij degene die ons team voor lange tijd komt versterken?  
Mail of stuur je CV naar:  
 
Mansier Tuinmachines  
T.a.v. Henk Mansier  
Kelvinstraat 12  
7701 BZ DEDEMSVAART  
Email: info@mansier.com  
Telefoon: 0523-613464 
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