
Knoll B.V. verkoopt en onderhoud al ruim 65 jaar 
machines voor de agrarische- en tuin & park sector. 
Wij zijn een technisch bedrijf met veel vakmensen. 
Dit vertaald zich ook in onze informele en ‘’hands-
on’’ bedrijfscultuur.

Binnen ons bedrijf zijn wij al ruim 40 jaar met veel 
passie specialist op gebied van bos-, tuin en park 
machines. Wij verkopen en onderhouden met trots 
machines van topmerken uit deze sector voor veel 
verschillende toepassingen. 

In onze nieuwe en ruime showroom van 600 m2 
bieden wij veel producten aan en komen verschillen-
de machines goed tot hun recht. 

Zowel particuliere- als professionele klanten kunnen 
voorzien worden van de beste oplossingen uit het 
assortiment van merken als STIHL, Stiga, Kärcher, 
Iseki en Ferris. 

Ook online timmert Knoll B.V. hard aan de weg met 
een eigen webshop voor tuinmachines. Kortom, alle 
klanten kunnen bij Knoll B.V. rekenen op een goed 
advies en prima service!

Monteur Tuin- en Parkmachines
Wij willen ons team uitbreiden met een

We zijn per direct op zoek naar een (ervaren) Monteur Tuin- en 
Parkmachines met de volgende kwalificaties en eigenschappen:

- Een enthousiaste, pro actieve houding 
- Een relevante en afgeronde (V)MBO opleiding in technische richting 
- Technisch onderlegd en handig
- Affiniteit met accu- en brandstofmachines 
- Zelfstandig en oplossingsgericht denken en werken 
- Klant- en servicegericht kunnen werken
- In bezit van rijbewijs B 
- Klant- en servicegericht kunnen werken

Functie-eisen

- Goede salariëring (op basis van ervaring) en secundaire voorwaarden; 
- Een fulltime functie (38 uur per week) met uitzicht op een vast contract; 
- Werken in comfortabele werkplaats met nieuwe gereedschappen en 
 ruime werkplekken.
- 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?

Bel, mail, WhatsApp of kom gewoon langs!

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

Voor meer informatie over ons bedrijf kijk je op 

www.knollbv.nl

Als monteur tuin- en park machines ben jij verantwoordelijk voor het 
repareren, onderhouden en keuren van accu- en benzinemachines van 
klein tot groot. Dat kan in onze werkplaats zijn, maar ook op locatie bij 
onze klant(en).

Je levert niet alleen een bijdrage in het volledige machineonderhoud, maar 
je helpt ook mee in onze showroom en je maakt de machines verkoopklaar. 
Het komt goed uit als je ervaring hebt in de tuin & park sector, maar dit is 
geen harde eis. Je krijgt bij ons de ruimte om in de praktijk jouw specifieke 
kennis van de machines en de vaardigheid die je hebt als monteur naar een 
hoger niveau te tillen met de begeleiding van ons team.
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Ben jij die enthousiaste medewerker 
met twee rechterhanden en krijg 
jij energie van het sleutelen aan 

tuin- en parkmachines? 

Wie zoeken wij?

VACATURE


