
Assemblage monteur
Afdeling Baling & Wrapping

Wij willen ons team uitbreiden met een

• Afgeronde (V)MBO opleiding of iemand die op zoek is naar een nieuwe   
uitdaging in de techniek; *

• Een enthousiaste, pro-actieve en leergierige houding;
• Zelfstandig en oplossingsgericht denken en werken;
• Flexibele, collegiale en communicatieve vaardigheden; 
• Geïnteresseerd in de huidige (landbouw)techniek;

• Twijfel je aan jouw geschiktheid? Niet nodig, neem contact op voor vragen!

Wat vragen wij als assemblage monteur?

• Goede salariëring en arbeidsvoorwaarden;
• Fulltime functie (38 uur per week) met uitzicht op vast contract;
• Opleidingsmogelijkheden;
• Moderne tools en faciliteiten; 
• Leuke, behulpzame en professionele collega`s;
• Stabiele en financieel gezonde werkgever;
• Niet onbelangrijk: je komt te werken in een gedreven en enthousiaste 

organisatie met winnaarsmentaliteit!

Wat bieden wij?

Ben jij een aanpakker, werk je secuur en gaat je hart sneller kloppen van 
het werken aan (zware) machines? Dan ben jij geschikt voor de functie van 
Assemblage monteur bij Knoll B.V.!
 
In deze functie krijg je uitdagende en afwisselende werkzaamheden en krijg 
je te maken met metaaltechniek, bekabeling en hydrauliek. Je voert de werk-
zaamheden uit in de (assemblage) werkplaats waar je bezig bent met het 
gehele traject van assemblage tot testen van nieuwe KNOLL machines. 
Na eindcontrole worden de machines door jou klaar gemaakt en geladen 
of afgeleverd voor de uiteindelijke klant of bestemming. 

Ook het uitvoeren van (kleine) reparaties of het leveren van een bijdrage in het 
testen van nieuwe machines zijn onderdeel van jouw taken. 
Samen met je collega’s van Knoll B.V. ben je gemotiveerd om de beste 
service aan onze klant te verlenen. 
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Benieuwd geworden naar 
deze functie?
Bel, mail, Whatsapp of kom gewoon langs!

Jarold Knoll
06-14 69 02 94  |  jarold@knollbv.nl

Wie zoeken wij?

VACATURE

Bij Knoll B.V. verkopen en onderhouden we al 
ruim 65 jaar machines voor de agrarische- en 
tuin & park sector, regionaal en wereldwijd in 
ruim 60 landen.

Wij zijn een technisch bedrijf met vakmensen. 
Dit vertaald zich ook in onze informele en 
‘’hands-on’’ bedrijfscultuur.

Sinds 2008 maakt Knoll B.V. machines voor het 
verwerken van producten in ronde- en vierkante 
balen. Deze Midi- en Multibalers worden wereldwijd 
veelzijdig ingezet en moeten daarom voor de meest 
uiteenlopende toepassingsomstandigheden perfect 
functioneren.

Vanaf 2020 worden de machines onder de eigen 
merknaam KNOLL verkocht.

De assemblage en het onderhoud van de machines 
vinden plaats in onze moderne bedrijfslocatie in 
Staphorst. 


