Wim van Breda BV is dé toonaangevende specialist in machines voor het onderhouden van wegen, wegbermen
en sloten. Al ruim 60 jaar lang wordt er vanuit het bedrijf in Geldermalsen met een gedreven team gewerkt aan
de beste machines voor een grote klantengroep in heel Nederland. Opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten,
waterschappen, aannemers en loonwerkers van Noord-Friesland t/m Zuid-Limburg. Daarnaast staat Wim van
Breda BV regionaal bekend als dé leverancier van tuin& park machines.
De merken die Wim van Breda BV op dit moment o.a. importeert en/of vertegenwoordigd zijn Massey
Ferguson, Herder, Votex, Reform, AUSA, Fermex, Omarv, Husmann, MeriCrusher, Veenhuis, Van Ginkel Trucks,
Vicon, Ferris, AS-Motor, Kersten, HOAF, Stihl, Stiga en Viking. Vele machines worden jaarlijks geleverd en
worden tevens onderhouden door een groot service team. Een team binnen- en buitendienst monteurs zorgt
ervoor dat de machines van onze klanten het gehele jaar door in top conditie blijven met ondersteuning vanuit
een uitgebreid eigen magazijn.
Ter uitbreiding van ons enthousiaste team hebben wij de volgende vacature voor jou open staan:

Leerling monteur voor mechanisatie techniek
Functieomschrijving:
Het betreft een brede, uitdagende en zeer diverse fulltime stage functie waarbij je naast het succesvol
afronden van je studie / stageperiode, je verantwoordelijk bent voor een groot aantal werkzaamheden in onze
werkplaats. Onze slogan is ‘Merk het verschil!’, en daar blink jij in uit samen met het hele team!

Jouw werkzaamheden:




Reparatie en onderhoud van machines
Afleverklaarmaken van nieuwe en gebruikte machines
Vergaren van product- en marktkennis

Als enthousiaste stagiair(e) beschik je over:





Passie voor trekkers, werktuigen en alle techniek daar omheen
Een nog niet afgeronde technische opleiding
Communicatief sterk naar je collega’s en klanten
Flexibel en resultaatgericht

Wim van Breda BV biedt jou:





Een afwisselende en uitdagende stageperiode
Een prettige, sociale en moderne werkomgeving
Een marktconforme stagevergoeding
Doorgroei mogelijkheden na het succesvol afronden van je stageperiode

Nu je interesse voor deze vacature ongetwijfeld gewekt is, wordt het tijd dat je ons laat weten dat je graag met
ons deze uitdaging aan wilt gaan! Om die reden, zien wij graag op een zo kort mogelijke termijn jouw
schriftelijke motivatie en CV tegemoet.
Wim van Breda BV
t.a.v. Johan de Leeuw
johandeleeuw@wimvanbreda.nl
0345-585050 / 06-21257144
Vragen n.a.v. deze vacature? Neem gerust contact met ons op!
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