
 

 

Ketelaars Mechanisatie zoekt een: 
 

Monteur reinigingsmachines & tuin- en parkmachines 
 
 
Wie zijn wij? 
Ketelaars Mechanisatie is al ruim 20 jaar een begrip in de regio. Als officieel dealer van de merken 
Husqvarna, TRILO, BOMAG en DiBO bieden wij een breed assortiment aan machines voor o.a. park- 
en tuinonderhoud en op het gebied van industriële reiniging. 
Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in bovenstaande merken, maar ook is er bij ons de kennis in huis 
van overige merken zodat wij ook daarmee de klant verder kunnen helpen. Onze lijnen zijn kort, de 
prijzen zijn scherp en wij bieden een klant altijd een oplossing! Dit kunnen wij bewerkstelligen 
doordat we een kleine organisatie zijn waar een klant zich ‘thuis’ voelt.  

 
Wat ga jij bij ons doen? 
Alle voorkomende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan Industriële reinigingsmachines,  
tuin- en parkmachines. Dit doe je in zowel onze werkplaats als op locatie bij de klant. Om 8.00 uur 
beginnen we met een kop koffie, waarna jij de eerste machine in de werkplaats onder handen gaat 
nemen. Tussen de middag eten we gezamenlijk een boterham (en op vrijdag friet). Als jij je buik vol 
hebt pak je onze servicebus en ga je in het zonnetje bij de klant thuis een robotmaaier installeren. 
Aan het einde van de dag kun jij met een voldaan gevoel naar huis of drinken we nog iets op de zaak. 

 
Wat verwachten we van jou? 

- Middelbare technische opleiding; 
- Enige ervaring in een soortgelijke functie; 
- Affiniteit met de branche; 
- Flexibele en servicegerichte instelling. 

 
Wat bieden wij jou? 

- Een uitdagende en afwisselende baan; 
- Werken bij een gezellig bedrijf; 
- Opleidings- en groeimogelijkheden; 
- Werken met machines van A-merken; 
- Goed salaris met super secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Wil jij deel uit maken van ons team? Stuur jouw Curriculum Vitae naar info@ketelaarsmech.nl of  
bel naar Jan Ketelaars: 06-53 54 42 49.  
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