Alfensvaart 17
2771 NM Boskoop
tel.
0172 – 23 10 84
fax
0172 – 23 14 84
mail info@mastop.nl

Mastop totaaltechniek is dé technisch toeleverancier voor de (glas)tuinbouw en boomkwekerij.
Wij leveren en installeren beregeningsinstallaties, wateropslagsystemen, teeltvloeren, windkeringen,
elektrische installaties en klimaat- en substraatcomputers.
Onze uitdaging is om voor onze opdrachtgevers maatwerk te leveren. Dit doen we met een club
gemotiveerde medewerkers die zich flexibel opstellen en kwaliteit willen leveren.
Met name als het gaat om service weten onze klanten dat zij nooit tevergeefs een beroep doen op Mastop
totaaltechniek. Als het nodig is: 24 uur per dag, 7 dagen per week!
Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende functie:
Monteur elektrotechniek M/V
De functie:
Als monteur elektrotechniek installeer je complete elektrische installaties op kwekerijen: Dit omvat o.a. het
aansluiten van pompen, motoren, meet en regelapparatuur en klimaat en substraatcomputers. Je verricht
ook andere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het installeren van watergeefsystemen. Je lost zelfstandig
storingen op voert reparaties uit. Periodiek heb je storingsdienst en zorg je er samen met je collega’s voor
dat onze klanten ook ’s avonds en in het weekend een beroep op ons kunnen doen.
Wat vragen wij?
 Kennis van elektrotechniek op MBO Niveau
 Een klantgerichte en flexibele instelling
 Een probleemoplossend vermogen
 Iemand die zelfstandig kan werken
 Bezit van een rijbewijs
 Belangstelling voor de boomkwekerij/tuinbouw
 Twee rechterhanden
Wat bieden wij?
 Een leuke uitdagende job
 Een zeer veelzijdige functie
 Een bedrijfsauto
 Een prima salaris
 de mogelijkheid om in de praktijk en door middel van
cursussen door te leren
Reageren?
Stuur je sollicitatiebrief binnen twee weken naar Mastop totaaltechniek, Alfensvaart 17, 2771 NM Boskoop
t.a.v. René van den Berg.
Indien je meer informatie wilt over de vacature bal dan met 0172 – 23 10 84 en vraag naar René van den
Berg, of mail naar: info@mastop.nl

