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Word jij  een koploper op het gebied van 
montage, service en onderhoud?
Coppens Stal-techniek zoekt een sociaalvaardige en enthousiaste Installatiemonteur die 
beschikt over een sterke affi  niteit met de agrarische sector  

Over Coppens Stal-techniek
Wij  zij n Coppens Stal-techniek. Koploper in varkenshuisvesting. Wij  produceren stal-inrichtingen en lopen voorop in techniek, 
kwaliteit en service. Omdat we dat doen en vóóral blij ven doen, behoren we tot de top van Europa.

De Coppens Groep
Coppens Stal-techniek is onderdeel van de Coppens Groep. De ‘groep’ bestaat verder uit Coppens Agri-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
Je bent verantwoordelij k voor het installeren en inbedrij fstellen van stalinrichting en voersystemen. Periodiek verricht je 
preventief onderhoud en wordt je ingezet bij  het verhelpen van storingen aan deze installaties.
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Je sollicitatiebrief kun je sturen naar
Coppens Stal-techniek, Heij erdij k 1, 5563 BP 
Westerhoven ter attentie van Simon van de Zanden of 
mailen naar s.zanden@coppensstal.nl

Sollicitaties worden vertrouwelij k behandeld

Wij  vragen
•  Een enthousiaste technische teamplayer met interesse in 

moderne techniek
• Flexibele instelling, geen ‘9 – 5 mentaliteit’
• Een fl inke dosis doorzettingsvermogen en een grote mate  
 van zelfstandigheid 
• Ervaring met MS Offi  ce
• MBO-niveau door opleiding of ervaring
• Woonachtig in Zuidoost-Brabant of Limburg

Wij  bieden
•  Een uitdagende functie met een grote mate van 

zelfstandigheid
• Een no-nonsense werksfeer in een gemotiveerd jong team
• Volop mogelij kheden voor verdere ontwikkeling
• Een passende beloning en goede secundaire   
 arbeidsvoorwaarden

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij  
Simon van de Zanden, telefoon 040-208 20 70 of kij k op 
www.werkenbij coppens.nl


