
Bedrijfswagenmonteur
De business unit Baks Logistiek beschikt over een modern wagenpark met een eigen werkplaats. Ter versterking van ons werkplaatsteam zijn 

we opzoek naar een allround bedrijfswagenmonteur. Binnen een klein team ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van 

ons wagenpark.

Het wagenpark bestaat uit zowel trucks als trailers, waarvan het onderhoud grotendeels in eigen beheer wordt uitgevoerd.

Ben jij die technische ‘duizendpoot’ die ons helpt om ons wagenpark up-to-date te houden? Ben jij die teamplayer die in staat is om in een 

hecht team te opereren, waarbij eigen ideeën en inbreng gevraagd en gewaardeerd worden. Ben jij die specialist die mee bouwt aan de toe-

komst van Baks en graag wil werken met de nieuwste technieken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Een kleine greep uit de taken waar jij je op zult richten:

   Het uitvoeren van preventief onderhoud en evt. bijbehorende keuringen (APK + TACHO)

   Het uitvoeren van reparaties, opsporen en verhelpen van storingen aan het wagenpark

   Het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden op het terrein / silopark / cleaning

   Kleine administratieve afhandelingen behorend bij de bovenstaande werkzaamheden

De ideale kandidaat

   Afgeronde technische opleiding voertuigentechniek

   RDW bevoegdheid APK-keurmeester zware voertuigen (tachograaftechnicus zijn een pré)

   Je hebt relevante werkervaring als monteur

   In bezit van rijbewijs B (C en CE zijn een pré)

   Flexibele werkhouding

Wat wij bieden
Werken bij Baks betekent werken bij een familiebedrijf. Met elkaar zijn we altijd op zoek naar oplossingen en het beste voor de klant. Je komt 

terecht in een jong en ambitieuze groep die van aanpakken houdt. Binnen Baks krijg je veel doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden. We 

bieden een marktconform salaris met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast geworden?
Ben je getriggerd door deze vacature en zijn de kernwaarden op jouw lijf geschreven?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie en cv op naar: toekomst@baks.nl.

Baks Groep is met zes verschillende bedrij-

ven een internationale, unieke en toonaan-

gevende speler in de agro- en foodsector. 

Begonnen als eenmansbedrijf in 1955, is 

Baks Groep uitgegroeid tot een veelzijdig 

familiebedrijf waar ruim 200 gepassioneerde 

collega’s werkzaam zijn. Daarmee biedt Baks 

Groep totaaloplossingen op het gebied van pro-

ductie, verkoop en (logistieke) dienstverlening 

voor de agro- en foodindustrie.


