
Servicemonteur
afdeling Baling & Wrapping

Wij willen ons team uitbreiden met een

-  Een enthousiaste, pro actieve instelling
-  Flexibele en collegiale houding
-  Goede communicatieve vaardigheden
-  Afgeronde MBO opleiding (allround monteur) of aantoonbare ervaring
-  Allround technisch onderlegd
- Zelfstandig en oplossingsgericht denken en werken.

Functie-eisen

-  Goede salariëring en secundaire voorwaarden;
-  Een fulltime functie (38 uur per week) met uitzicht op een vast contract;
-  Tools en faciliteiten om je functie goed uit te kunnen voeren;
-  Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en trainingen;
-  Niet onbelangrijk; je komt te werken in een organisatie met winnaars- 
    mentaliteit, gedreven en enthousiast!

Wat bieden wij?

Wij zijn per direct op zoek naar een servicemonteur 
die van aanpakken weet. Je krijgt een uitdagende en 
afwisselende functie met veel verantwoordelijkheden 
en zelfstandigheid. 

Je gaat je bezig houden met het gehele traject van 
assemblage, afleveren en onderhouden van onze 
KNOLL machines. Daarnaast wordt jouw technische 
kennis ook ingezet om storingen op te lossen, zowel in 
onze werkplaats als op locatie bij klanten.

Ook vragen wij jouw input om onze producten continu 
te verbeteren om voorsprong in de markt te houden. 
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Sinds 2001 maakt Knoll B.V. machines voor het ver-
werken van gewassen in ronde- en vierkante balen. 
Deze Midi- en & MultiBalers worden wereldwijd veel-
zijdig ingezet en moeten voor de meest uiteenlopen-
de omstandigheden perfect functioneren.

Vanaf 2020 worden onze machine onder eigen merk-
naam ‘’KNOLL’’ in de markt gezet.

Het gehele traject van assemblage tot onderhoud van 
deze machines vind plaats in onze moderne in 2019 
nieuw gebouwde bedrijfslocatie in Staphorst. 

Ben jij die enthousiaste en gedreven monteur 
met een passie voor de (landbouw)techniek?

Ga dan de uitdaging aan!

Wie zoeken wij?

Bel, mail, WhatsApp of kom gewoon langs!

Jarold Knoll           06-14 69 02 94              jarold@knollbv.nl

Voor meer informatie over deze vacatures kijk je op www.knollbv.nl

Bij Knoll B.V. verkopen, produceren en onderhouden 
we al ruim 65 jaar machines voor de agrarische- en 
tuin & park sector, regionaal en wereldwijd in ruim 
40 landen.

‘‘We keep you moving forward’’. Wij doen er alles aan 
om klanten vooruit te helpen. Daarbij geldt dat we de 
schouders eronder zetten, doorgaan waar anderen 
stoppen en pas tevreden zijn als de klant dat ook is. 

Wij zijn een technisch bedrijf met veel vakmensen. 
Dit vertaalt zich ook in onze informele en ‘‘hands-on’’ 
bedrijfscultuur.  

VACATURE


