Service Monteur
conventionele melkwinning

Woonachtig in regio Zutphen-Arnhem-Doetinchem
SAC Nederland is gespecialiseerd in melkwinningstechniek.
We zijn actief in de ontwikkeling, productie, verkoop en
service van o.a. melkrobots, melkinstallaties, melkcarrousel
systemen etc. voor de (inter-) nationale agrarische sector.
Wat zoeken wij:

Je bent daardoor in staat zelfstandig alle voorkomende

Ondanks alle goede zorgen bij het ontwerp en

technische werkzaamheden uit te voeren, bij uit

productie, hebben ook de melksystemen van SAC

zondering kan dit ook in het buitenland plaats vinden,

Nederland service en onderhoud nodig. Dat is het

dus je kunt je ook redden in het Engels en/of Duits.

moment, waarop er op jouw expertise een beroep

Het in bezit hebben van een KOM certificering, of de

gedaan wordt. Wij kennen een 24-uurs service en

bereidheid tot het halen ervan is een sterke pre. Je bent

service abonnementen regeling, jij bent voor onze

stressbestendig en hebt bovengemiddelde analytische

klanten dan ook één van de vaste aanspreekpunten.

kwaliteiten. Een 9 tot 5 mentaliteit behoort niet bij

Je bent in staat om te beoordelen of zaken door

deze functie en dat realiseer jij je ook omdat je weet

telefonische instructie kunnen worden verholpen of

dat een melksysteem binnen een bepaalde tijd weer

dat aanwezigheid van jou of je collega ter plaatse

moet functioneren.

nodig is.
Wat bieden wij:
Wij zoeken mensen woonachtig in de driehoek of

Een uitdagende functie in een markt met veel

omgeving van Zutphen, Arnhem, Doetinchem, daar

potentieel. SAC Nederland is volop in ontwikkeling

bevindt zich het grootste deel van je werkgebied.

en de medewerkers werken daar enthousiast aan

Je werkt dus vanuit je eigen woonplaats zodat

mee. U krijgt volop de gelegenheid te groeien naar

aanrijtijden niet te lang zijn. Ook de bevoorrading van

een allround Service Monteur. De Service Monteur

onderdelen op je thuislocatie wordt centraal vanuit

krijgt een eigen service auto. Het salaris en overige

het hoofdkantoor aangestuurd.

voorwaarden zijn marktconform.

Wij vragen:

Bent je enthousiast geworden na het lezen van

Je beschikt over een opleiding op MBO3 of 4 niveau

bovenstaande, dan kun je een open sollicitatie sturen

met daarnaast bij voorkeur een aantal jaren ervaring in

via de mail naar vacatures@sacmilking.com of via

de melkwinning techniek en/of als service technicus

de post: SAC Nederland, Voorsterweg 28, 8316 PT

met apparatuur op locatie bij de klant.

Marknesse t.a.v. personeelszaken.
*Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld*

SAC Nederland
Voorsterweg 28
8316 PV MARKNESSE
Tel. +31 (0)527 63 86 50
info-nl@sacmilking.com
www.sacmilking.com

voor koe, melk en melker

