MONTEUR WERKPLAATS
Over ons
J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V. in Barendrecht verzorgt de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen en
sportvelden voor (semi)overheden, bedrijven, aannemers en
particulieren.
Voor onze opdrachtgevers worden wij betrokken bij de aanleg
en het onderhoud van groenvoorzieningen in woonwijken, recreatiegebieden, industrieterreinen en sportvelden. Daarnaast
zijn wij actief in het egaliseren en draineren van percelen in
de agrarisch sector.

Wij beschikken over een moderne werkplaats voor het onderhoud van ons uitgebreide machinepark. Ook voeren wij reparaties, onderhoud en keuringen uit voor derden.
De werkzaamheden voeren wij uit met ruim 30 eigen medewerkers. Wij vinden het belangrijk om mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt in te zetten voor onze organisatie. Ons werkgebied is de regio Barendrecht en omstreken. Kernwoorden
binnen onze organisatie zijn kwaliteit, duurzaamheid en
sociaal ondernemen!

Over de functie
Jij bent een gedreven monteur die oplossingsgericht te werk gaat! Je gaat reparaties en onderhoud uitvoeren aan ons uitgebreide
machinepark. Daarnaast voer je ook reparaties aan materieel van derden uit. Geen storing ga je uit de weg. De werkzaamheden
voer je voornamelijk uit in onze moderne werkplaats. Ook voer je diverse keuringen uit op locatie. Voor de werkzaamheden beschikken wij over een breed scala aan moderne hulpmiddelen. Jij hebt vakkennis en kunt de werkzaamheden zelfstandig uitvoeren.
Leerlingen / BBL’ers nodigen wij ook uit om te reageren.

Over jou
✓ relevante werkervaring in een soortgelijke functie
✓ affiniteit met mechanisatie in de groenvoorziening of agrarische sector
✓ proactief en communicatief vaardig
✓ beschikt over rijbewijs B, bij voorkeur BE
✓ in het bezit van VCA of je bereid dit te behalen
✓ Je bent bereid om cursussen en/of trainingen te volgen

Wat bieden wij jou?
✓ een fulltime baan met een uitstekend salaris, passend bij jouw opleiding en ervaring
✓ werken in een moderne werkplaats met een uitgebreid machinepark
✓ afwisselende taken in een collegiale werksfeer
✓ goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Belangstelling?
Enthousiast geworden om ons team te versterken? Stuur direct je CV naar info@vanhuizengroen.nl bel met de heer. A. (Aart)
van Huizen op 0180-622444.

Wij zijn een erkend SBB-leerbedrijf en hebben diverse leerplaatsen in het groen en techniek.
Bel voor deze mogelijkheden met de heer A. (Aart) van Huizen, 0180-622444
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