
 

 
 
 

Fendt specialist (Aalten, 38 uur per week) 

Binnen ons bedrijf is plaats voor een gedreven monteur.  

Ligt jouw passie bij de techniek, Fendt tractoren en het sleutelen? Dan is deze functie iets voor jou! 

De functie  

Als Fendt specialist ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden aan de Fendt 

tractoren. Dit houdt in het repareren en onderhouden, maar ook klaarmaken voor verkoop en het 

aanpassen naar klantwens. Hierbij komen allerlei uitdagende technische aspecten aan bod. 

De werkzaamheden worden voornamelijk in onze goed uitgeruste werkplaats in Aalten uitgevoerd. 

Hier werk je samen met 9 vakkundige monteurs. Daarnaast wordt ook geregeld op externe locaties 

gewerkt. Je gaat hiervoor met zeer complete servicebussen naar onze klanten.  

Tijdens de werkzaamheden sta je in contact met de werkplaatschef, onze klanten en leveranciers.   

Wat verwachten wij van jou?  

Wij zoeken een collega die klantgericht te werk gaat en weet wat ‘aanpakken’ is. In jouw werk breng je 

structuur aan en ga je voor kwaliteit. Je ziet het als een uitdaging om alle voorkomende 

werkzaamheden samen met jouw collega’s vlekkeloos en efficiënt te laten verlopen.  

• Je hebt minimaal een MBO niveau 4 opleiding in de richting van landbouw- / voertuigtechniek of 
vergelijkbaar afgerond 

• Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring 

• Je kunt goed overweg met motorentechniek, elektrische-, hydraulische & aandrijfsystemen 

• Ervaring binnen de agrarische sector en het beheersen van de Duitse taal is gewenst 

• Bereidheid tot het volgen van trainingen en opleidingen zodat je op de hoogte blijft van de 
nieuwste technieken en ontwikkelingen.  
 

Wat bieden wij jou? 

Je komt te werken in een bedrijf met een informele werksfeer. Wij hebben aandacht voor onze 
medewerkers en vinden ‘korte lijnen’ binnen ons bedrijf erg belangrijk. Je krijgt bij ons de mogelijkheid 
om je te specialiseren tot een van de Fendt specialisten binnen ons bedrijf. Hiervoor wordt je intern 
opgeleid en zijn speciale Fendt cursussen/opleidingen te volgen. Wij bieden je daarnaast goede 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de cao Metaal & Techniek. Vanuit de cao zijn 
zaken als reiskosten en pensioen dan ook goed geregeld. 



 

 
 
 

 

Hoftijzer Landbouwmechanisatiebedrijf B.V. 

Hoftijzer LMB is een landbouwmechanisatiebedrijf, gevestigd in het buitengebied van de gemeente 
Aalten. Wij zijn in 1976 gestart met de verkoop, reparatie en het onderhoud van Fendt tractoren en 
landbouwmachines op het gebied van: mestverwerking, weidebouw, uitkuilen/voeren, akkerbouw, 
groenvoorziening, grondverzet en reiniging. 

We leveren onze producten en diensten aan agrariërs, loonbedrijven, overheidsinstellingen, de 
industrie en particulieren.  

Momenteel werken wij met een team van 21 medewerkers. Ons team bestaat uit werkplaatschefs, 
verkoopmedewerkers, een magazijn-/baliemedewerkster en administratieve medewerkers. Als bedrijf 
staan wij garant voor kwaliteit, hoogwaardige producten en een goede service.  
 
Enthousiast geworden?  
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Wilco Hoftijzer, tel. 06 125 28 640. 
Tevens kun je meer informatie over ons bedrijf vinden op onze website: www.hoftijzerlmb.nl  

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag per e-mail op: wilco@hoftijzerlmb.nl.  
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