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Ter versterking van onze Technische Dienst zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

Technisch Medewerker (m/v)
40 uur per week

De werkzaamheden
Je komt als Technisch Medewerker te werken bij de Technische Dienst op onze productielocatie in 
Kwintsheul. Hier bouw en onderhoud je zelfstandig de diverse machines en signaleer, communiceer 
en repareer je defecten. Je zorgt ervoor dat technische storingen aan de machines snel en vak-
kundig worden opgelost. Niet alleen verhelp je storingen en pleeg je onderhoud, maar ook denk je 
mee met verbeteringen in de productieomgeving. Een goede samenwerking en afstemming met de 
locatiemanager en de productiemedewerkers staan hierbij centraal.

Wij zoeken iemand die
MBO werk en denkniveau heeft (bij voorkeur verkregen door een technische opleiding);
ervaring heeft in een soortgelijke functie;
technisch inzicht heeft en zich snel dingen eigen maakt;
verantwoordelijk is en stevig in zijn schoenen staat;
proactief, accuraat en zelfstandig opereert, maar ook een teamspeler is.

Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de 
functie. Een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een 
professionele organisatie waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaar-
dige oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de 
top in de professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal.

Sollicitaties
Ben jij die Technisch Medewerker die enthousiast is, graag binnen een dynamische omgeving werkt 
en herken je je in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Stuur je CV 
en een korte motivatie naar Nicole Koreman via HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie over 
deze functie contact op met Theo de Bie via 0174-296606.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.


