Is het je droom om bij een hightech organisatie uitdagend werk te doen? Kun je mee in
het tempo van een snelgroeiende onderneming? Dan bieden wij je een perfecte kans op
een mooie stap in jouw carrière want wij zoeken:

Allround monteur (machinebouw)
Achtergrondinformatie
Cerescon ontwikkelt de eerste automatische selectieve aspergeoogstmachine voor witte
asperges ter wereld. De assemblage en het testen van de machine vindt plaats op locatie
in Heeze en valt onder de verantwoording van het werkplaats team. Het testen gebeurt
zowel in de hal als ‘op het veld’. Problemen die optreden tijdens het oogsten worden door
de Allround monteurs zo snel mogelijk ter plaatse opgelost.

Functieomschrijving

Je bent een creatieve teamplayer met een praktische insteek die in oplossingen denkt en
dit goed over kan brengen naar collega’s en/of klanten.

Je taken
•
•

•

Het assembleren van (module)componenten en eindassemblage van de machine;
Het functioneel en technisch testen van de machine, zowel binnen in de hal als buiten
in het veld;
Support en service verlenen op machines in het veld in geheel Europa.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde MBO-opleiding in een relevante richting (werktuigbouwkunde,
mechatronica);
3-5 jaar werkplaats ervaring binnen de machinebouw en hebt ervaring met
landbouwmachines;
Je bent handig, je werkt gestructureerd, netjes en je kunt je werk goed organiseren;
Je kunt je verdiepen in machinefunctionaliteit en kunt problemen analytisch
benaderen;
Je hebt een goede beheersing van de Engelse en bij voorkeur ook de Duitse taal;
Je bent bereid om, in het seizoen, klanten in Europa ter plaatse te ondersteunen bij
oogsten of reparaties;
Rijbewijs B is een must, rijbewijs E en/of heftruck certificaat een pré.

Wij bieden jou

Wij bieden jou een rol binnen een zeer uitdagende hightech organisatie waarbij geen twee
dagen hetzelfde zijn. De cultuur is zeer informeel, open en hecht en het tempo ligt hoog.
De
•
•
•
•

arbeidsvoorwaarden zijn als volgt:
Een marktconform salaris;
25 vakantiedagen en vakantiegeld;
Reiskostenvergoeding;
Volop ruimte voor verdieping en ontwikkeling.
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Ik neem de uitdaging aan

Reageer zo snel mogelijk door een CV en motivatiebrief te sturen aan: Denick Murraij –
Denick.Murraij@cerescon.com.
Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Rob Nijssen – 06-29290131.

Over Cerescon BV
Cerescon is een zich snel ontwikkelende hightech scale-up. Cerescon richt zich op de
ontwikkeling, productie en marketing van een selectieve aspergeoogstmachine.
Aspergeoogst is tot nu toe een zeer arbeidsintensieve tak van de tuinbouw. Het “witte
goud” wordt tot op de dag van vandaag handmatig geoogst door duizenden
handarbeiders.
Cerescon heeft als eerste bedrijf met succes de haalbaarheid van een automatische
selectieve aspergeoogstmachine aangetoond. Het is daarmee ook de eerste selectieve
oogstmachine ter wereld die commercieel beschikbaar is.
We staan nu voor de uitdaging deze innovatie door te zetten tot een succesvol
serieproduct en Cerescon te laten groeien tot een succesvolle onderneming. Daar hebben
we goede mensen voor nodig die op alle niveaus mee kunnen denken en doen.
Zie ook www.cerescon.com of https://youtu.be/sU1om348P1U
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