
 

 

Melktechniek Noord-Holland zoekt een service monteur  
Heb jij affiniteit met techniek? En wil jij werken bij een groeiend bedrijf? Dan ben jij 
de service monteur die wij zoeken!         

Over Melktechniek Noord-Holland  
Melktechniek Noord-Holland is een dynamisch en groeiend bedrijf en sinds 1 januari 
2012 gevestigd in Middenmeer. Wij leveren, installeren en verlenen service aan 
DeLaval melkinstallaties, melkrobots en voersystemen. Daarnaast zijn wij in 2019  
gestart met een installatie bedrijf voor water en elektra. 
 
Wat ga je bij ons doen als service monteur?  

• je verricht preventief onderhoud aan ons melkrobotsysteem; 
• jij plant jou eigen werkzaamheden met de daarbij horende 

verantwoordelijkheid; 
• je test nieuwe systemen en stelt deze in bedrijf; 
• je geeft advies en instructies in de omgang met en de werking van de 

systemen; 
• je draait mee in de storingsdienst. 

 
Wat vragen wij van jou als service monteur? 

• je hebt een opleiding op minimaal mbo-niveau (elektrotechniek,  
• werktuigbouw of vergelijkbare richtingen) afgerond; 
• Ben je een handige agrariër met technisch inzicht dan ook zeer welkom; 
• je bent bereid om eventuele aanvullende cursussen te volgen; 
• je bent bereid om in een 24-uurs consignatiedienst te werken; 
• je bent enthousiast, sociaal vaardig, servicegericht en hebt een sterke 

affiniteit met de agrarische sector, met name de melkveehouderij; 
• je bent woonachtig in de regio of bereid te verhuizen; 
• ervaring in een soortgelijke functie en KOM-certificering is een pre. 

 
Wat bieden wij jou als service monteur? 

• uitdagende en wisselende werkzaamheden; 
• een interne opleiding bij ons en onze leveranciers; 
• een volledig uitgeruste bedrijfsauto, mobiele telefoon en laptop;  
• een passend salaris; 
• een reiskostenregeling; 
• uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;  
• een prettige werksfeer in een enthousiast team. 

Service monteur worden bij Melktechniek Noord-Holland? Solliciteer direct!  
Meer informatie over deze functie kun je tijdens kantooruren inwinnen bij Yeb-Jan 
Ypma via - 06-35112592 schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar: Yeb-
Jan.Ypma@melktechniek.com  
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