
Allround Servicemonteur
Afdeling Mechanisatie

Wij willen ons team uitbreiden met een

-   Technische opleiding (mbo-niveau 3/4) of aantoonbare ervaring; *
-   Een enthousiaste, pro actieve en leergierige houding;
-   Zelfstandig en oplossingsgericht;
-   Flexibel, collegiaal en communicatief; 
-  Geïnteresseerd in de huidige landbouwtechniek;

*  Ook een beginnend monteur komt in aanmerking voor deze functie!

Functie-eisen

-  Goede salariëring en secundaire voorwaarden;
-  Een fulltime functie (38 uur per week) met uitzicht op vast contract;
-  Ruimte voor ontwikkeling en specialisatie d.m.v. (merk) cursussen;
-  Premium merken, professionele uitstraling;
-  Tools en faciliteiten om je functie goed uit te kunnen voeren;
-  Leuke, behulpzame en professionele collega`s;
-  Niet onbelangrijk je komt te werken in een gedreven en enthousiaste 
 organisatie met winnaarsmentaliteit!

Wat bieden wij?

Als Allround Servicemonteur Mechanisatie raak jij enthousiast door 
techniek en het werken in de agrarische sector. Geen dag is hetzelfde! 
Je voert je werkzaamheden uit in onze moderne werkplaats of je bent 
bezig op locatie bij klanten. 

Je werk is divers en je houdt je bezig met; onderhoud, reparatie, 
aanpassen en aflever klaar maken van bijvoorbeeld tractoren, 
werktuigen of (mini)kranen.

Seizoensgebonden variëren de werkzaamheden welke je uitvoert en 
ben jij in staat om zelfstandig een diagnose te stellen om vervolgens de 
benodigde reparatie uit te voeren of een storing te verhelpen. 

Samen met je collega’s van Knoll B.V. ben je gemotiveerd om de beste 
service aan onze klant te verlenen. 

Knoll B.V.   |  Achthoevenweg 40   |   7951 SK Staphorst

Benieuwd geworden naar 
deze functie?
Bel, mail, Whatsapp of kom gewoon langs!

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

Wie zoeken wij?

VACATURE

Voor meer informatie over ons bedrijf kijk je op www.knollbv.nl

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.

Knoll B.V. is een full-service provider voor 
agrariërs en industriële klanten in de regio 
Staphorst. Met trots zijn wij dealer van 
topmerken als Massey Ferguson, Kuhn, 
Manitou en veel meer. 

Wij werken vanuit een moderne bedrijfslocatie 
met technische professionals om samen onze 
doelstellingen te realiseren en klanten 
tevreden te stellen.


