
 
 
Agridek ontwikkelt en levert betaalbare, innovatieve afdeksystemen voor ruwvoer in de agrarische sector. 

Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een: 

 

 Meewerkend voorman/vrouw met een technische achtergrond 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie en de planning van projecten. Je 

bent vanaf de verkoop van het systeem betrokken bij de projecten. Denk hierbij onder andere aan het 

coördineren van de aanleg van de sleufsilo met waterhuishouding, de machine-opbouw en de 

bedieningstraining aan de gebruikers. Ook het bestellen van de materialen, voormontage en het 

meedenken aan innovaties en verbeteringen van onze producten, behoren tot je werkzaamheden. 

Je onderhoudt goede contacten met de uitvoerders en leveranciers en zorgt er samen met hen voor dat 

de projecten op tijd worden opgeleverd, waarbij je de kwaliteitseisen en het budget niet uit het oog 

verliest. Daarnaast ga je onderhoudswerkzaamheden en reparaties uitvoeren aan de opgeleverde 

projecten. Ook kun je worden ingezet bij administratieve en specifieke seizoengebonden werkzaamheden. 

Door jouw inzet kan Agridek optimaal presteren en draag je actief bij aan de professionalisering van ons 

bedrijf.  

Functie-eisen: 
- Je hebt een optimistische instelling en neemt initiatief 
- Je hebt minimaal MBO+ werk en denkniveau 
- Je bent thuis in het lezen van technische tekeningen. Basiskennis van Autocad is een pré.  
- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden 
- Je kunt goed omgaan met het MS-officepakket 
- Je hebt affiniteit met de agrarische sector  
- Je bent in het bezit van rijbewijs BE en eigen vervoer 
- Je bent op korte termijn beschikbaar voor 20 tot 40 uren per week 

Agridek biedt: 

- Een baan in een bedrijf met een informele, open sfeer en korte communicatielijnen 

- Een marktconform salaris 

- Kilometervergoeding 

- Bedrijfskleding en alle benodigde gereedschappen 

- Tijdens werktijden heb je een bedrijf bus tot je beschikking 

 
Denk jij alles in je te hebben voor deze functie?  
Neem dan vandaag nog contact op met Jan Sake Bosch via info@Agridek.nl of 06-13455014.  
 
 
                 

 

 

 

Haal meer uit uw ruwvoer met de Agridek lasagnekuil ! 


