GEZOCHT!
CF Techniek B.V. is een
succesvolle onderneming met
ca. 30 medewerk(st)ers in de
regio Zuidwest-Nederland.
Wij zijn gespecialiseerd in het

CF Techniek BV is gevestigd in Krabbendijke en is specialist op het gebied van motorenrevisie en
verspaning. Door de combinatie van deze twee specialismen kunnen wij onze klanten doorgaans snel
bedienen en hebben we in de loop der jaren een ruime klantenkring opgebouwd. CF Techniek B.V is
importeur van VM Motori, deze motoren worden veel toegepast in de industriële sector zoals
veegmachines, ook zijn wij Doosan Marine dealer.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

produceren en herstellen van

DIESELMONTEURS / LEERLING DIESELMONTEURS (FULL TIME)
hoogwaardige mechanische
onderdelen voor machines

Een leerling dieselmonteur wordt tijdens het werk opgeleid en volgt een BBL-opleiding via een
daarvoor erkende school.

en het reviseren van
verbrandingsmotoren

CF TECHNIEK B.V
J.W Frisostraat 31
4413 CB Krabbendijke
www.cftechniek.nl

Functie inhoud:
 Revisie van motoren in onze werkplaats in Krabbendijke of aan boord van schepen.
 Machinaal bewerken van motorcomponenten zoals cilinderkoppen en cilinderblokken
 Op locatie storingen verhelpen aan motoren of industriële machines
 Service op locatie verrichten aan dieselmotoren
 Het proefdraaien van motoren bij ons in de werkplaats in Krabbendijke
Functie eisen:
 Afgeronde MBO opleiding richting motorentechniek
 Ervaring en kennis op het gebied van dieselmotoren
 Georganiseerd en netjes kunnen werken
 Bekend zijn met de hedendaagse emissie systemen en eisen m.b.t dieselmotoren
 Bekend zijn met de hedendaagse motorelektronica
 In het bezit zijn van rijbewijs B
 Flexibele instelling (geen 9 tot 5 mentaliteit)
 Moet om kunnen gaan met computers en de MS office toepassingen beheersen
Wij bieden:
 Een uitdagende baan binnen een veelzijdige onderneming
 Een salaris afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau
 De mogelijkheid om zich binnen het bedrijf verder te kunnen ontplooien

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Tim Bitter 0113-501255
Bij interesse kunt u uw CV en motivatie sturen naar tim.bitter@cftechniek.nl

