
 
 
 
 
TECHNISCH SPECIALIST MET LEIDINGGEVENDE KWALITEITEN 
 
Ter versterking van ons team èn ter vernieuwing van de aanpak in onze werkplaats, zijn 
wij per direct op zoek naar een technisch specialist die onze werkplaats gaat leiden. 
Hierbij ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing in de werkplaats. 
 
Wie zijn wij? 
 
Wij zijn landbouwmechanisatiebedrijf L.M.B. Vorden. We zijn actief in de verkoop, 
onderhoud en service van tractoren, landbouwwerktuigen, grondverzetmateriaal en 
machines voor tuin en park. Dit doen we al ruim 55 jaar voor zowel agrarische bedrijven, 
loon- en grondverzetbedrijven en bedrijven in de bos- en tuinbouw. 
 
Wat vragen wij? 
 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor technische vragen en plant de dagelijkse 
werkzaamheden voor de werkplaats in overleg met de andere monteurs. Daarnaast 
verricht je reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan tractoren en 
landbouwmachines. 
 
Daarnaast heb jij ons het volgende te bieden: 
 

• Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal MBO 4 niveau 
• Je hebt passie voor techniek en grote machines; 
• Je hebt kennis van elektronica en hydrauliek; 
• Je bent in bezit van rijbewijs B (of nog liever BE) en VCA-certificaat; 
• Je hebt affiniteit met de agrarische sector. Ervaring in de landbouwmechanisatie is 

een pré; 
• Je hebt een duidelijke stijl van leidinggeven waarbij je anderen op een prettige 

manier aanspreekt en meeneemt in je werkwijze; 
• Je kunt goed samenwerken in een team; 
• Je bent flexibel en zelfstandig. 

 
Wat hebben wij jou te bieden? 
 

• Een uitdagende en gevarieerde functie waarbij je de ruimte krijgt om onze 
werkplaats naar jouw inzicht te hervormen; 

• Een goed salaris passend bij je functie en verantwoordelijkheden 
• Training en opleiding passend bij je functie 
• Werken met A-merk tractoren, landbouw-, tuinbouw- en bosbouwmachines 
• Werken in een klein team van x monteurs, 1 vertegenwoordiger, 1 administratief 

medewerkster en een directeur/eigenaar. 
 
Ben je geïnteresseerd? 
 
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@lmbvorden.nl. Wil je eerst nog meer 
informatie over onze vacature, dan kun je contact opnemen met Bennie Hietbrink 
(directeur/eigenaar) op nummer 06-22072217. 
 


