Gaat jouw bloed sneller stromen van (de techniek van) landbouwmachines? Ben jij een specialist op dit gebied
en vind je het gaaf om verantwoordelijk te zijn voor jouw eigen werkplaats? Wij zijn op zoek naar een:

Chef Werkplaats
Die de werkplaats Zeewolde aanstuurt en het eerste aanspreekpunt is voor onze klanten met betrekking tot
onderhoud en reparaties van hoogwaardige landbouwmachines.
Hoe krijg je dat als Chef Werkplaats voor elkaar?
Met jouw technische kennis ben jij de spin in het web tussen onze klant en de Monteur. Jij zorgt voor een
sluitende personele planning, ziet toe op het administratieve proces van uren en materiaalverbruik en draagt
zorg voor de aansturing van de daadwerkelijke facturatie.
Je hebt daarnaast de volgende verantwoordelijkheden:
• Je zorgt voor het halen van het gestelde budget, samen met de Verkoper en de Bedrijfsleider van de
regio.
• Je ontvangt klanten en beantwoordt vragen over onderdelen en aanschaf van kleine machines.
• Je houdt nauw contact met de klant over de voortgang van reparaties.
• Je zorgt voor een correcte voorraad van het magazijn.
• Je zorgt voor een prettige werksfeer binnen je team.
Jij bent een Chef Werkplaats met:
• Een afgeronde technische MBO opleiding niveau 4.
• Affiniteit met de agrarische sector.
• Werkervaring in de landbouw / techniek.
• Aanvullende cursussen gevolgd op het gebied van leidinggeven, planning, logistiek, klantencontact, etc.
Daarnaast ben je een echte “teamplayer” die graag samenwerkt aan een gezamenlijk doel. Je hebt een
klantgerichte en resultaatgerichte instelling en kan dit overbrengen binnen jouw team.
Wij bieden je:
• Een boeiende en gevarieerde functie binnen een groeiende en ambitieuze onderneming.
• Een omgeving die continu in beweging is en inspeelt op jouw persoonlijke ontwikkeling.
• De kans om te werken binnen een betrokken team, met enthousiaste collega’s.
• Een goed salaris, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben jij dé Chef Werkplaats voor Zeewolde die het verschil maakt? Dan hebben wij een mooie carrière voor jou
in het verschiet!
Klik op de sollicitatiebutton, voeg je motivatiebrief en CV toe en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe
collega!
Wil je graag meer weten over deze uitdagende functie?
Bel dan met onze Regio Bedrijfsleider: Martijn Hoorn op telefoonnummer 06 22 37 52 52.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt wel begrepen maar niet op prijs gesteld.

