
Landbouwmechanisatie- en Konstruktiebedrijf

Wensink Ruurlo BV
Haarweg 3 - 7261 LE Ruurlo

Wij zoeken voor onze mechanisatie-afdeling een:

Magazijnmedewerker/monteur

Wat ga je doen:
• Werkzaamheden magazijn en voorkomende werkzaamheden in werk-

plaats

Wat verwachten we van je:
• Technische MBO opleiding of gelijkwaardig
• Accuraat en netjes kunnen werken
• Affiniteit in de agrarische sector
• Kennis van Duits en Engelse taal
• Goede communicatieve eigenschappen
• In bezit zijn van een rijbewijs B of BE
• Flexibele en klantgerichte instelling

Wij bieden:
• Afwisselende werkzaamheden met gerenommeerde merken zoals Claas, 

Kaweco, Veenhuis, Trioliet
• Mogelijkheid tot het volgen van cursussen
• Salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.

Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. D. Wensink van Wensink 
Ruurlo BV, tel. 0573-451248 of per e-mail: info@wensink-ruurlo.nl. Sollicita-
ties graag schriftelijk of per e-mail voor 30 juli 2020 aan onderstaand adres:

Wensink Ruurlo BV
Haarweg 3
7261 LE Ruurlo
info@wensink-ruurlo.nl
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Wij zoeken voor onze mechanisatie-afdeling een: 
 
 Monteur landbouwmechanisatie 

Wat ga je doen: 
Alle voorkomende reparatie en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan 
tractoren, werktuigen en tuin en park machines 
Afleveringsklaar maken van tractoren en werktuigen 
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Ervaring in de landbouwmechanisatie 
Kennis van electronica en hydrauliek 
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Wij bieden: 
Afwisselende werkzaamheden met gerenommeerde merken zoals Claas, 
Veenhuis,Trioliet  
Mogelijkheid tot het volgen van cursussen 
Salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. 
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