VACATURE
Hissink is al decennia actief als importeur van tractoren en machines voor de groene sector, de
bosbouw, landbouw en de fruitteelt. Daarnaast ontwikkelen wij een eigen lijn machines die in-huis
gebouwd worden. Door onze groei van werkzaamheden zoeken wij een:

Allround monteur

Als allround monteur werk je zoveel mogelijk vanuit de eigen werkplaats. Het gaat hierbij om het
aanpassen van machines volgens klant specifieke wensen, onderhoud en reparatie hiervan maar ook
het repareren en verkoop klaar maken van nieuwe en inruilmachines. Tenslotte draag je bij aan de
realisatie van de in-huis ontworpen en gebouwde machines. Kortom, geen dag is hetzelfde en je kunt
al je technische kennis inzetten. Heb jij de nodige kennis en ervaring? Dan ben je van harte welkom
bij Hissink.
Je belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:
• Het uitvoeren van reparaties die zorgen voor een werkende tractor of machine, in de werkplaats.
• Het uitvoeren van servicewerkzaamheden.
• Het opsporen van storingen en diagnosticeren.
• Het assembleren van eigenbouwmachines.
• Aanpassen van machines volgens klant specifieke wensen.
• Up-to-date houden van de benodigde vakkennis.
• Kennisdeling en overdracht bij je collega’s.
• Vastleggen van uitgevoerde werkzaamheden in ons registratiesysteem.
Wat bieden wij jou:
• Een salaris dat past bij jouw functie.
• Een uitdagende job waar iedere dag anders kan zijn.
• 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen bij een 40-urige werkweek.
• Mooie merken machines om mee te werken.
• Een baan in een groeiende organisatie waarin persoonlijke ontwikkeling mogelijk is.
• Leuke club met collega’s.
• Een goede balans tussen werk en privé.
Wat wij vragen:
• Een echte technische vakman/vrouw.
• MBO 4 werk- en denkniveau of gelijkwaardig door ervaring verkregen.
• Kennis van hydrauliek en elektronica is een pre.
• Je hebt een sterke affiniteit met de Agrarische en Groenvoorziening sector.
• Je bent flexibel in denken en doen.
• No-nonsens, proactief en je bent oplossingsgericht.
• Je weet een team te waarderen en draagt daar actief aan bij.
• Beheersing van het Engels en/of Duits is een pré.
Hebben wij jouw interesse gewekt? Mail dan voor eind februari jouw sollicitatie
met een motivatie en CV.
Vragen n.a.v. deze vacature? Neem gerust contact op met Harm-Jan Hissink,
via 06-54266444 (ook na 17:00 uur).
Hissink
Custom made machinery
Buurtweg 42
6971 KM Oeken
harm-jan@hissink-oeken.nl
0575 476555
www.hissink-oeken.nl

