
 

Je bent een technische held, die zowel mechanische 
en elektronische storingen op kan lossen. Voor jou is 
geen uitdaging te groot. Onze eersteklas machines 
vragen om echte specialisten en jij wilt je ontwikkelen 
tot één van onze specialisten op het gebied van 
veldhakselaars, maaidorsers en balenpersen.  

In deze functie ben je, samen met je collega’s, 
verantwoordelijk voor de service, het 
onderhoudsadvies en reparaties aan ruim 200 CLAAS 
oogstmachines in geheel Noord-Nederland. Samen 
met het technische team, de werkplaats chef, de 
magazijnmedewerkers en de vertegenwoordigers denk 
je mee met de klant en zorg je voor de beste service. 
Zie jij deze uitdagende baan met veel vrijheid en 
verantwoordelijkheid zitten? Dan maken wij heel graag 
kennis met jou! 

Technisch specialist  
CLAAS oogstmachines 
(veldhakselaars, maaidorsers en balenpersen) 

 

Wat ga je doen 
✓ Je lost mechanische en elektronische storingen 

op aan voornamelijk CLAAS oogstmachines, 
zowel op locatie als op het bedrijf. 

✓ Je voert onderhoudswerkzaamheden uit en 
maakt machines “seizoensklaar”. 

✓ Je stelt zowel nieuwe als gebruikte machines in 
bedrijf bij eindgebruikers. 

✓ Je draait mee met storingsdiensten in het 
seizoen. 

 

Wat vragen wij van jou 
Je hebt een grote passie voor de hedendaagse (landbouw-)techniek en hebt hier bij voorkeur ook ervaring mee. Je deinst 
niet terug voor een technische uitdaging, klantencontact is één van jouw sterke kanten en je hebt een praktische, flexibele 
instelling. Daarnaast vind je het leuk om mee te denken in mogelijkheden en met de planning. Verder: 

✓ Je bent in het bezit van een relevante en afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur niveau 4. 
✓ Je hebt ruime kennis en ervaring op het gebied van reparaties en het plegen van onderhoud aan elektrische en 

hydraulische systemen. 
✓ Je beschikt over goede computervaardigheden. 
✓ Beheersing van de Nederlandse en Duitse taal. 
✓ Je bent in het bezit van rijbewijs B/E. 

 
Wat bieden we jou? 

✓ Een goed marktconform salaris. 
✓ Je mag werken aan de beste machines in de 

markt. 
✓ Een prettige en informele werksfeer. 
✓ Verantwoordelijkheid over een eigen servicebus. 
✓ Een uitdagende en boeiende functie in 

een groeiend en ambitieus bedrijf. 
✓ Volop kansen om jezelf en je kennis te 

ontwikkelen. 
 

Wie zijn wij 
De Vries Mechanisatie BV een dynamisch bedrijf dat ruim 65 
jaar actief is met de verkoop en onderhoud van tractoren, 
(oogst)machines en service aan agrariërs, loonbedrijven, 
overheid en tuin- en park sector. Wij zijn o.a. Full-Line dealer 
voor CLAAS, AMAZONE en KAWECO. Daarnaast hebben we 
meerdere dealer-schappen van uitsluitend A- merken. Bezoek 
ons op onze website en Facebook. 

 

Nieuwsgierig geworden? 
Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op 
l.a.devries@devriesmechanisatie.nl. We zijn benieuwd 
wat wij voor jou kunnen betekenen. Heb je vragen? Bel 
Lute-Anne de Vries op telefoonnummer 06-51723933; 
hij kan je alles vertellen over deze functie.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld. 
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