
Gezocht: Demontage medewerker M/V
FUNCTIE OMSCHRIJVING: Je bent verantwoordelijk voor het demonteren van grondverzet 
machines, laden en lossen van transporten, inspecties voor aanvang demontage en het 
bijhouden van administratieve handelingen ten behoeve van de voorraad administratie. 
Magazijn en Demontage afdeling werken nauw samen. Je houdt je werkruimte netjes,  
bent ordelijk en hebt een goed technisch inzicht. Je bent veel buiten en primair op de  
demontageplaats in onze nieuwe loods .

Gezocht: Technisch medewerker M/V
FUNCTIE OMSCHRIJVING: Je bent verantwoordelijk voor een groot deel van de  
werkzaamheden in de werkplaats. Onderhoud van eigen machines, gereed maken van  
verkocht materieel, bijhouden van administratieve handelingen inzake inspecties, e.d.  
Een enkele keer zul je op avontuur moeten op locatie voor opbouw of afbraak van een  
machine. Technische kennis van grondverzet materieel is een pré.  

Wie zijn wij?
J. & Th van der Veldt BV is een handelsonderneming met een historie van meer dan 50 jaar. 
Wij houden ons dagelijks bezig met de in-en verkoop van alle soorten bouwmachines en 
gerelateerde onderdelen. We zijn wereldwijd actief.

En we blijven groeien. Het assortiment breidt uit, het aantal onderdelen en variatie neemt 
toe, en ons team groeit snel. Daarom zijn we op zoek naar jou!

Wat wij verwachten 
•  Je bent gemotiveerd 
•  Je bent resultaatgericht 
•  Je werkt accuraat
•  Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
•  Je bent flexibel inzetbaar 

Wat wij bieden:
•  Werken in een leuk en snelgroeiend bedrijf
•  Afwisselende baan
•  Collegiale en open sfeer
•  Goede bereikbaarheid
•  Marktconform salaris
•  Reiskostenvergoeding

WERKTIJDEN: Het betreft een fulltime baan, van 40 uur per week. De werktijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 16:30 uur. Ben je enthousiast, communicatief 
vaardig, heb je geen 9 tot 5 mentaliteit, en beheers je de Nederlandse en Engelse taal goed? 
Reageer dan en kom ons team versterken. Om in aanmerking te kunnen komen ontvangen 
wij graag een duidelijke en overzichtelijke CV naar info@veldt.nl

Soort dienstverband: Voltijd 
Salaris: in overleg
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