Meewerkend WERKPLAATSCHEF
Als meewerkend Werkplaatschef stuur jij onze werkplaats aan. Je bent de spin in het web tussen
klanten, monteurs, vertegenwoordiger en magazijnmedewerker. Jij coördineert alle opdrachten voor
de werkplaats en zorgt ervoor dat deze tijdig en binnen het gestelde budget afgerond worden.
Jij zorgt ervoor dat alle monteurs hun werk goed kunnen doen, dat klanten goed geholpen worden en
brengt structuur en plezier in de werkplaats waardoor er efficiënt gewerkt wordt.

De functie houdt in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collega monteurs aansturen en ondersteunen bij reparaties en het stellen van diagnoses;
Uitvoeren van regulier onderhoud aan (landbouw) machines volgens de richtlijnen;
Meedenken m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit, een veilige werksituatie en een prettige
werksfeer.
Je bent een gemotiveerde en goed opgeleide medewerker met technische diploma's mobiele
voertuigen, hydrauliek, besturingstechniek en/of mechatronica;
Je bent een echte teamplayer en ervaren in de landbouwmechanisatie;
Je bent probleemoplossend en je kunt (snel) diagnose stellen op het gebied van de
mechanisatie.
Je hebt ervaring als monteur op het gebied van hydrauliek, elektro en diesel;
Je stelt de planning op van de werkplaats en de servicebussen.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bereid om klaar te staan voor zowel de
klant als de eigen collega’s.
Je bent stressbestendig en het vermogen om hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen
scheiden.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden en werken volgens de Metaalunie CAO.
Een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden na een vooraf afgesproken
proefperiode.

Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie met veel zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Met mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in een sterk groeiende
organisatie. Een marktconform salaris dat afhankelijk is van jouw kennis en ervaring. Je werkt in een
divers team waar samenwerken centraal staat.
Werken bij Perdaems is werken bij een werkgever die jou centraal stelt. Een no-nonsense cultuur
waar je veel voldoening uit je werk kunt halen. Waar hard gewerkt wordt, successen gedeeld worden
en collega's voor elkaar klaar staan. Want bij Perdaems werken we niet alleen met elkaar maar ook
voor elkaar. Door dik en dun.
Interesse? Laat ons dan weten waarom jou deze functie zo aanspreekt. Stuur ons een mail met korte
toelichting en je cv en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Richt je sollicitatie aan:
Perdaems Mechanisatie
T.a.v. Mathieu Perdaems
Warwickstraat 10
4651SX Steenbergen

