GEZOCHT!
CF Techniek B.V. is een
succesvolle onderneming met
ca. 35 medewerk(st)ers in de
regio Zuidwest-Nederland.

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.

Wij zijn gespecialiseerd in het
produceren en herstellen van

Meewerkend voorman revisie afdeling

hoogwaardige mechanische
onderdelen voor machines
en het reviseren van
verbrandingsmotoren

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

Functie inhoud:
 Je geeft leiding aan +/- 3 á 4 monteurs/leerling monteurs
 Je werkt mee in de werkplaats in Krabbendijke of op locatie
 Je staat klanten te woord, geeft technische advies en je hebt een commerciële instelling
 Je begeleid complete revisies of deelrevisies
Functie eisen:
 Afgeronde MBO opleiding richting motorentechniek
 Ervaring en kennis op het gebied van dieselmotoren
 Je bent communicatief vaardig en administratief sterk
 Je kunt georganiseerd en netjes 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)
 Het kunnen werken met MS Office toepassingen zoals Word en Outlook
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
 De groei van de functie loopt parallel aan de groei van het bedrijf

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

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

