VACATURE
Wij zijn op zoek naar een:

VAKKUNDIG MONTEUR RECYCLING- EN
GRONDVERZETMACHINES (FULLTIME)
De functie
Om de continuïteit op de 4 vestigingen van Van Iersel Compost te kunnen
waarborgen, zijn wij per direct op zoek naar een zelfstandig werkende
allround monteur voor het beheer en onderhoud van onze recycling- en
grondverzetmachines zoals houtschredders, omzetters, loaders, kranen en
vrachtwagens. Als allround monteur ben je verantwoordelijk voor het
onderhoud en het adequaat verhelpen van storingen van alle machines en
het wagenpark. Het is een pré als je ruime ervaring hebt met recycling- en
grondverzetmaterieel.
De functie-eisen









Je bent in staat zelfstandig en accuraat te werken
Bewezen affiniteit met techniek en kennis van soortgelijk
materieel
Technische kennis van hydrauliek, elektrotechniek en
dieselmotoren
Service gericht en communicatief vaardig
Gemotiveerde werkhouding
Flexibele instelling
Veiligheidsbewust (bij voorkeur VCA-diploma)
In bezit van rijbewijs B-E, C is gewenst

Wat bieden wij jou?





een dynamische fulltime functie in een hechte en informele
organisatie
een goede werksfeer in een groeiende bedrijf
CAO volgens GGI (Groen, Grond en Infra)
Een passend salaris op basis van kennis en ervaring

Interesse?
Ga je een uitdaging niet uit de weg en hou je van afwisseling? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stuur jouw sollicitatiebrief met CV naar Edwin van Iersel via edwin@van-iersel.eu.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Edwin van Iersel of Bram van Iersel via
telefoonnummer 0411-648100.
De Van Iersel Groep heeft diverse vestigingen in Zuid-Nederland en omvat de bedrijven Van Iersel Compost en
Soiltech. Van Iersel Compost verwerkt groenafval en produceert hieruit verschillende typen compost om bodems
mee te revitaliseren in verschillende sectoren in de tuinbouw. Van Iersel Compost zet haar producten
voornamelijk af richting de potgrondindustrie, de tuin- en akkerbouw en boomteelt. De expertise op het gebied
van zowel bodems als gewassen en in het bijzonder de relatie tussen deze twee, maakt het een onderscheidend
bedrijf in de sector. Door doorlopend te investeren in kennis, productinnovatie, klanten én medewerkers, wordt
het verschil gemaakt in deze dynamische markt.

