
Voor zowel Tuinderij Vahl als Aardewarmte 
Koekoekspolder zijn wij op zoek naar een 
medewerker technische dienst.  

De inhoud van deze functie is 
-  Het uitvoeren van onderhouds-

werkzaamheden aan de verschillende 
installaties. 

-  Bewaken van de systemen en processen 
zodat alles optimaal draait. 

-  Op den duur meedraaien in 
storingsdiensten.

-  Materiaal bestellen en reserveren voor 
geplande onderhoudswerkzaamheden.

-  Er komt een externe partij over de vloer 
voor werkzaamheden? Jij weet ze aan  
te sturen.

Wie ben jij? 
-  Voor deze functie zoeken wij iemand die 

beschikt over  een MBO werk en denk 
niveau en affiniteit met de tuinbouw. 

-  Ervaring als monteur is mooi, maar er 
is voldoende ruimte om te groeien en 
ontwikkelen.

-  Bereid tot het volgen van cursussen voor 
het optimaliseren van jou taken. 

-  Kennis van Hydrauliek en pneumatiek, 
PLC’s en besturingstechniek.

-  Goede mondelinge en schriftelijke 
vaardigheden. 

-  Verantwoordelijkheidsgevoel, een 
gemotiveerde en flexibele instelling

-  Zelfstandig en in teamverband kunnen 
werken. 

-  Je beschikt over communicatieve 
vaardigheden in het Nederlands en Engels. 

-  Je wilt minimaal 32 uur aan de slag per 
week en ook afwisselend  op de zaterdag. 

-  In het bezit van een Heftruck certificaat en 
Trekker rijbewijs of bereid deze te behalen. 

Wat kun je verwachten?
-  Werken in een gezellige en informele sfeer. 
- Zeer afwisselende baan. 
- Marktconform Salaris. 
-  Werken binnen maatschappelijk betrokken 

en Milieubewuste organisaties. 
-  Mogelijkheden tot verder ontwikkelen.
-  Uitzicht op vast dienstverband bij goed 

functioneren. 

Sollicitatie
Ben jij enthousiast geworden en denk jij dat 
deze functie jou op het lijf geschreven is? 
Stuur dan je motivatiebrief en cv  
naar kees@tuinderij-vahl.nl.

Medewerker  
Technische Dienst (M/V) 
Gebroeders Vahl BV is gevestigd in IJsselmuiden in de koekoekspolder.  
Wij zijn een modern glastuinbouw bedrijf dat is gespecialiseerd in de teelt  
van komkommers en biologisch geteelde tomaten en paprika. 

vacature

Mocht je nog vragen hebben over de inhoud 
van de functie of wil je een nog beter beeld 
krijgen van ons bedrijf?  Neem dan contact op 
met Kees Vahl: 06-15 12 84 92. 


