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Gezocht 

Agrarisch monteur 
 

Eleveld Smilde B.V. is volop in beweging op het gebied van de teelt van bloembollen en 

akkerbouw. Als Global G.A.P. gecertificeerd bedrijf houden wij ons bezig met land bewerken, 

zaaien of planten, verzorgen van het gewas, oogsten en verwerking van de diverse gewassen. 

We hebben alle materialen in huis om dit te doen. Door de toegenomen groei van het bedrijf 

zijn wij op zoek naar iemand die deze materialen kan onderhouden, maar er ook mee om weet 

te gaan. Lijkt het je een mooie uitdaging om in onze moderne werkplaats monteur te zijn, 

nieuwe ideeën te ontwikkelen en te maken, maar ook in de drukke periodes met deze 

machines te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wij zoeken iemand die: 

- MBO werk- en denkniveau heeft op het gebied van agrarisch werk met technische 

kennis; 

- Iets maken, monteren of sleutelen een uitdaging vindt en het mooi vindt om het zelf toe 

te passen of te zien dat collega’s dat doen; 

- Een flexibele instelling heeft; 

- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 

- Technisch en praktisch inzicht; 

- In het bezit van T-rijbewijs en B-rijbewijs; 

- Houdt van de combinatie werken en gezelligheid 

 

Kun je jezelf herkennen in het bovenstaande? Dan komen we graag met je in contact om een 

kennismakingsgesprek aan te gaan en je ons moderne bedrijf te laten zien. 

 

Hieronder vind je een aantal belangrijke dingen die wij sowieso bieden: 

- Een uitdagende werkplek met eigen verantwoordelijkheid; 

- Een moderne werkplaats met veel materialen en middelen; 

- Een plezierige werkplek; 

- Uitzicht op een vaste aanstelling; 

- Salaris conform de CAO open teelten waarbij ook wordt gekeken naar het aantal jaren 

werkervaring; 

- Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen 

 

Ben je enthousiast geworden naar aanleiding van deze vacature? Laat het ons weten door 

een sollicitatiebrief te sturen via de post of de e-mail. Graag ontvangen we ook jouw C.V. 

hierbij. Je kan deze brief sturen naar w.eleveld@gmail.com of per post naar Eleveld Smilde 

B.V., Suermondsweg 23, 9422 VA, Smilde. Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Dat kan door contact op te nemen met Wijnand Eleveld op 06 55 80 82 38. Wij zien graag voor 

31 maart 2021 jouw sollicitatie tegemoet.   
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