
 

 

Rotink mechanisatie Ossenzijl maakt deel uit van het in 1968 opgerichte familiebedrijf Rotink met  

een vestiging in Ossenzijl en in Emmeloord. Al bijna 50 jaar zijn wij actief in de agrarische sector. In 

Emmeloord ligt de focus op New Holland tractoren en Trimble GPS-systemen. Vanuit Ossenzijl wordt 

hoofzakelijk de veehouderijsector bediend met New Holland tractoren en landbouwmachines van o.a. 

Schuitemaker, Sip en BVL. Verder zijn de rietsnijders nog een belangrijke doelgroep in Ossenzijl. 

Wij zijn op zoek naar een:  

 Meewerkend Voorman  

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

U bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten wanneer zij naar het bedrijf komen of bellen. U 

neemt het werk aan en doet de planning. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de inkoop van 

onderdelen en het voorraadbeheer van de onderdelen. U informeert de klant, u fasciliteerd de 

monteurs en u communiceert met leveranciers en met directie. 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  
 

 Efficiënt inplannen van manuren en middelen. 

 Onderdelen en benodigdheden inkopen en inboeken. 

 Communicatie met de klant. (o.a. aannemen van werk, klanten informeren over de voortgang van 
hun reparatie, beantwoorden van klantvragen) 

 Beheren voorraden. 

 Garantie-afwikkeling. 

 Initiëren werkoverleg met uw team. 

 Verantwoordelijk voor de orde en netheid op de werkvloer. 

 

 

WIJ VRAGEN:  
 

 MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur door een technische opleiding. 

 Affiniteit met de agrarische sector en techniek. 

 Basisvaardigheden Windows, Word en Excel. 

 Leidinggevende ervaring is gewenst. 

 Zelfstandig kunnen werken en besluiten kunnen nemen 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 

 

WIJ BIEDEN: 

 Een uitdagende fulltime functie. 

 Passende beloning. 

 Grote mate van zelfstandigheid. 

 Een jaarcontract met intentie tot een vaste aanstelling. 

 
Wenst u meer informatie over deze functie dan kunt u contact opnemen met Monique Rotink,  
tel. 06-51000136. Uw sollicitatiebrief en CV kunt u voor 15 oktober sturen aan: Rotink Mechanisatie, 
Hoofdstraat 45a, 8376 HD te Ossenzijl of mail naar monique@rotink.nl.  

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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