
 

 

 

 

Wij zijn een coöperatieve onderneming die zich bezig houdt met het verhuren van 

landbouwmachines en het verrichten van loonwerkwerkzaamheden in voornamelijk de 

agrarische sector maar ook daarbuiten. Daarnaast onderhouden wij zelf onze machines met 

op drie locaties een werkplaats. In ons bedrijf geldt een cultuur van hard werken, maar ruimte 

voor initiatieven. Wij staan bekend om de kwaliteit die wij leveren en werken met gedegen 

machines. 

Om onze Cultuur technische en grondwerkerstak uit te breiden zijn wij opzoek naar: 

 

Ervaren Kraanmachinist 
 

Je bent als kraanmachinist het aanspreekpunt en leermeester binnen onze Coöperatie, als het 

gaat om werkzaamheden die met een kraan uitgevoerd worden. Je probeert met je minder 

ervaren collega’s je kennis zoveel mogelijk te delen. En gezamenlijk ervoor te zorgen dat de 

opdrachten die uitgevoerd worden ook juist en kwalitatief uitgevoerd worden. 

Daarnaast vindt je het leuk om zelf bij potentiële klanten te gaan kijken en werken aan te 

nemen, daarbij hoort natuurlijk het van “A tot Z” ontlasten van de klant. Nadien zijn zowel de 

klant als jij tevreden over hoe de opdracht verlopen is. 

Wat zijn je functietaken? 
 Bedienen van de kraan 
 Opleiden en ondersteunen van andere collega’s 
 Opdrachten aannemen en voorbereiden 
 Uitbouwen van Cultuur technisch en grondwerkzaamheden 
 Indien nodig bijspringen in overige loonwerkzaamheden 

 
Wij zijn op zoek naar iemand met: 

 Passie voor agrarische sector 
 Betrokken en zelfstandig in uitvoering van taken en je hebt een professionele houding 
 Communicatief sterk vaardig en accuraat 
 Woonachtig in regio 
 Bewezen ervaring in soortgelijke functie 

 
Wij bieden jou: 

 Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng 
 Een prettige werksfeer 
 Een goed salaris en uitstekende, secundaire arbeidsvoorwaarden 

 

Vind jij jezelf geschikt voor deze functie en ben je toe om bij een toekomstgericht bedrijf jouw 

kwaliteiten te tonen aan heel regio de Kempen, twijfel dan niet en neem contact op met onze 

operationeel manager +31 6 295 36 170. 

Natuurlijk kan er ook via de mail schriftelijk gesolliciteerd worden, dan kunt u de mail richten 

aan info@wtcdekempen.nl 
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