VACATURE

technieker landbouwmachines
met als specialisatie oogstmachines

Van Haute Landbouwmachines bv is een familiebedrijf in volle expansie. Met meer dan 100
jaar ervaring in de landbouwmechanisatie zijn we geëvolueerd tot een totaalpartner voor landbouw-, tuinbouw- en industriële machines. Omwille van de sterke groei van onze activiteiten
zijn we op zoek naar een gemotiveerde collega die aan de slag kan als technieker in onze
landbouwmechanisatietak.

JOBOMSCHRIJVING
Je versterkt ons team van vakspecialisten en houdt van variatie want afhankelijk van bijvoorbeeld het
weer of de hoogdringendheid word je mee ingeschakeld voor montage, onderhoud en/of herstelling
van oogstmachines van gerenommeerde merken zoals McHale en Claas.
Je staat open voor nieuwe uitdagingen want het opsporen van technische problemen en het verzinnen
van gepaste oplossingen hoort tot jouw takenpakket.

JOUW PROFIEL
Je hebt passie voor de sector en kijkt op elke keer een tractor of andere machine passeert.
Je werkt zelfstandig en bent flexibel – geen nine to five mentaliteit…
Je communiceert graag en bij voorkeur naast Nederlands ook in het Frans en Engels
en je bent een teamspeler.
Je bent technische geschoold en in bezit van een rijbewijs B (rijbewijs G, BE, C en CE zijn mooi
meegenomen. Je mag ook uitpakken met een vliegbrevet of vaarbewijs maar die zijn niet noodzakelijk
voor de job…).

WIJ BIEDEN
Het beste middel tegen verveling… Een boeiende en afwisselende job in een groeiende familiale
onderneming. 10 op 10 voor sfeer en gezelligheid!
Een plaats in ons team van geweldige collega’s die alle dagen hard werken om de reputatie
en goede naam van onze firma alle eer aan te doen.
Een correcte verloning inclusief allerlei voordelen zoals servicewagen, telefoon, laptop, regelmatige
bijscholing (soms ook in het buitenland),…
Een ‘state of the art’ werkomgeving en een baas die blijft investeren in de toekomst.

INTERESSE?

Bezorg jouw CV en motivatiebrief aan Nathalie (nathalie@vanhaute-landbouwmachine.be) of maak
een afspraak en kom ons vertellen waarom juist jij de geknipte persoon voor deze job bent!

Zwaarveld 30C, 9220 Hamme

T 052 47 24 45

E info@vanhaute-landbouwmachines.be

www.vanhaute-landbouwmachines.be

