VACATURE SERVICEMONTEUR
Wie ben jij? En waar blink je in uit?
Vakman, technicus, engineer. VMBO, MBO, HBO of WO. Waar je interesses ook liggen en over welke vooropleiding je beschikt; wij zijn altijd op zoek naar jou. Want met kennis en vakmanschap willen we op het gebied van stal-, agri& metaal-techniek de wereld veroveren. Nu is het niet zo dat we airmiles sparen bij KLM. Want in Westerhoven (Brainport Regio) voelen we ons sinds jaar en dag meer dan thuis. Wat we er vooral duidelijk mee willen maken: we
denken niet in grenzen en beperkingen, maar juist in kansen. Het is namelijk onze ambitie die ons sinds 1978 succesvol maakt. En omdat we ambitieus zijn én blijven, zijn we continu op zoek naar mensen met specifieke kwaliteiten.
Dus onze vraag aan jou: wie ben jij? En waar blink jij in uit? Ben je een denker, maker, liefhebber, techneut, ontdekker, specialist, commerciële duizendpoot of gewoon een ‘verrekt goeie lasser’?
Coppens Groep. Work local / think global.

Ben jij die enthousiaste servicemonteur
met grote interesse in agri-techniek.

VACATURE SERVICEMONTEUR
Concreet

‘‘Ik zie je sollicitatie graag
tegemoet!’’

Coppens Agri-techniek (onderdeel van De Coppens Groep) is totaalleverancier voor de melkveehouderij.
We ontwikkelen en produceren (in house) ons eigen productgamma. We zijn melkwinningsspecialist,
stalinrichter en projectrealisator van moderne (geautomatiseerde) installaties. Als servicemonteur
verricht je service- en onderhoudswerkzaamheden aan melkwinnings-, voer- en mestverwerking
installaties. Ook het testen en in bedrijf stellen van deze systemen behoort tot je taken. Op termijn
verwachten we dat je onze klanten kunt informeren en adviseren over het gebruik van hun installaties
en dat je verbeterpunten of veranderingen aandraagt.

Je bereikt me via telefoon, mail of app (zie website).
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.
Sandra Neutkens | Hoofd Service & Montage

Werken bij De Coppens Groep / Coppens Agri-techniek betekent
•
•
•
•

Jij
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende en afwisselende functie met een grote mate van zelfstandigheid
Een prettige werksfeer in een gemotiveerd team van collega’s
Een passende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Alle ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling

Bent een enthousiaste technische teamplayer met een grote interesse in moderne techniek
Beschikt over een flexibele instelling
Bent zelfstandig (maar ook in teamverband excelleer je)
Hebt ervaring met MS Office
Beschikt over een afgeronde MBO-opleiding of hebt ervaring
Bent woonachtig in Zuidoost-Brabant of Limburg

Meer over De Coppens Groep
De Coppens Groep bestaat uit Coppens Stal-techniek, Coppens Agri-techniek en Coppens Metaaltechniek. Coppens Productie-techniek fungeert als interne toeleverancier voor de bedrijven binnen
de ‘groep’. Ons doel? Klanten door middel van automatisering en hoogwaardige technologieën
efficiënter en effectiever laten ondernemen.

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij Sandra Neutkens,
telefoon +31(0)40 204 44 00 of kijk op www.werkenbijcoppens.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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