
Wij zoeken een:

Ervaren allround Monteur (fulltime)
groenmachines en klein onderhoud wagenpark

Onze organisatie
Hoek is een toonaangevend hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf 
met vestigingen in Voorhout (Zuid-Holland) en Ursem (Noord-Holland). 
Met een team van 120 vakmensen realiseren wij bijzondere projecten op het gebied 
van boomverzorging, natuur- en landschapsontwikkeling, openbaar groen, sport & 
recreatie, tuinaanleg & werk- en zorgomgeving.  

Onze missie: Een groene wereld is een betere wereld. Die maken we samen.

Hoek is de betrokken partner voor haar medewerkers en opdrachtgevers, en voor 
iedereen die een rol speelt binnen onze projecten. Vanuit de overtuiging dat wij het 
talent en de kennis van elkaar nodig hebben om onze opdrachtgevers en eindgebrui-
kers optimaal van dienst te zijn.

Hoek maakt het verschil in de leefomgeving door co-creatie, innovatie en duurzame 
oplossingen. Duurzaamheid betekent dat we klaar zijn voor de toekomst. De genera-
ties na ons vinden wij belangrijk; dat laten we zien in al onze beslissingen en toepas-
singen. Wij handelen duurzaam waar het gaat om onze relaties met medewerkers, 
opdrachtgevers en partners. Wij passen ons continu aan, ook binnen snel verande-
rende omstandigheden. En wij kijken vooruit naar wat in de toekomst van belang is.
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Jouw functie
Voor de uitvoering van onze werkzaamheden beschikken wij over een uitgebreid 
wagen- en machinepark (variërend van bedrijfsbussen, personenauto’s, tractoren, 
houtversnipperaars, gazonmaaiers tot motorkettingzagen). Onze medewerkers en ons 
materieel zijn het visitekaartje van het bedrijf. Wij hechten grote waarde aan een goed 
onderhouden en representatief wagen- en machinepark.
 
Als monteur ondersteun en adviseer je de organisatie over alle zaken op het gebied 
van materieel. Je kunt hierbij denken aan aanschaf, gebruik, keuringen, onderhoud en 
reparaties van materieel, en verbetering van de inzetbaarheid van het machinepark. 
De ontwikkelingen in de markt volg je op de voet. Voor het onderhoud aan 
bedrijfsauto’s werken wij nauw samen met partnerbedrijven. Kleine reparaties en 
onderhoud van het wagenpark verrichten we in onze eigen werkplaats.

Profielschets
Voor onze huidige monteur (naderend pensioen) zoeken wij een ervaren allround 
monteur die grotendeels zelfstandig gaat werken. Je bent gewend om voor een 
uitgebreid machinepark (circa 600 machines) een jaarlijks onderhoudsplan
te maken. Je koopt efficiënt in; van je werkzaamheden houd je een degelijke admini-
stratie bij. Je instrueert medewerkers over veilig machinegebruik. Affiniteit met 
biobrandstoffen en elektrisch aangedreven machines is belangrijk. Je hebt gevoel 
voor techniek en veiligheid staat bij jou voorop.

Je hebt:
 een afgeronde relevante MBO opleiding (richting techniek);
 VCA
 affiniteit met de groensector
 gevoel voor computers (basiskennis Word en Excel)
 rijbewijs B, E en C.

Ons aanbod
 Een afwisselende functie met veel eigen verantwoordelijkheid en 
 zelfstandigheid, waarbij wij pro-activiteit waarderen en stimuleren;
 Een baan binnen een uitdagende en informele werkomgeving;
 Standplaats: Voorhout (af en toe in Ursem);
 Dienstverband: een jaarcontract, met de intentie een vast dienstverband;
 Salarisindicatie: afhankelijk van leeftijd en ervaring;
 Werkweek: fulltime.

Solliciteer nu!
Zie jij jezelf als monteur bij Hoek? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar 
personeelszaken@hoekhoveniers.nl. Voor nadere informatie kun je naar dit adres 
mailen of bellen met 0252 210256. Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet 
op prijs gesteld.
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