
SERVICEMONTEUR 
MELKWINNING-INSTALLATIES

Vacature



Word jij  een koploper op het gebied van het 
installeren en inbedrij fstellen van melk-, 
voer- en mestsystemen?
Coppens Agri-techniek zoekt een enthousiaste
Servicemonteur met grote interesse in moderne techniek

Over Coppens Agri-techniek
Wij  zij n Coppens Agri-techniek. Koploper in rundveehuisvestiging en melkwinning. De naam zegt het al, we realiseren moderne
(geautomatiseerde) installaties binnen de melkveehouderij . Hoogwaardige producten die onderstrepen waar we voor staan en
waarmee we onze klanten optimaal kunnen bedienen.

De Coppens Groep
Coppens Agri-techniek is onderdeel van de Coppens Groep. De ‘groep’ bestaat verder uit Coppens Stal-techniek en Coppens
Metaal-techniek. We komen dus uit hetzelfde nest. En dat merk je. Niet zozeer in wat we doen, maar vooral in hoe we dat doen. 
En in wie we zij n. Doordenkers en doorpakkers. Liefhebbers van vooruitgang. Nuchter, maar gedreven. Met als doel: (agrarische) 
ondernemers door middel van automatisering en hoogwaardige technologieën effi  ciënter en effectiever laten ondernemen.

Functieprofi el
Als servicemonteur verricht je service- en onderhoudswerkzaamheden aan  melkwinnings-, voer- en mestverwerking 
installaties. Ook het testen en in bedrij f stellen van deze systemen behoort tot je taken. Op termij n verwachten we dat je 
onze klanten kunt informeren en adviseren over het gebruik van hun installatie en dat je verbeterpunten of veranderingen 
aandraagt. 

VACATURE SERVICEMONTEUR MELKWINNING-INSTALLATIES

Wij  vragen
•  Een enthousiaste, sociaalvaardige en servicegerichte  
 instelling
•  Een sterke affi  niteit met de agrarische sector, met name 
 voor de melkveehouderij 
•  Grote mate van zelfstandigheid
•  Uitgebreide PC-vaardigheden
•  KOM-certicering is een pre
•  Bereidheid om in een consignatiedienst te werken
•  Een afgeronde MBO-opleiding elektrotechniek,
 werktuigbouwkunde of gelij kwaardige opleiding
•  Woonachtig in werkgebied of bereid te verhuizen

Wij  bieden
•  Een zeer uitdagende functie met een grote mate van
 zelfstandigheid
•  Een prettige werksfeer in een gemotiveerd team van   
 collega’s
•  Een passende beloning en goede secundaire   
 arbeidsvoorwaarden

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij  
Dave van Beek, telefoon 040-204 44 00 of kij k op 
www.werkenbij coppens.nl

Je sollicitatiebrief kun je sturen naar
Coppens Agri-techniek, Heij erdij k 1, 5563 BP 
Westerhoven ter attentie van Dave van Beek of 
mailen naar d.beek@coppensagri.nl

Sollicitaties worden vertrouwelij k behandeld


