
 
 

 

Wil jij werken bij een nuchter Sallands bedrijf? Ben jij de zelfstandige automonteur 
die wij zoeken? Lees dan snel onderstaande vacature en reageer snel! 
 
Veldman Group zoekt een:  
 

Automonteur 
 
FUNCTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  
Als automonteur binnen Veldman Group werk je zelfstandig aan het onderhouden van onze 
bedrijfsauto’s en het overige rijdend materieel. APK certificering is een pré, maar geen vereiste. Je 
bent in staat risico’s in te schatten en eigen werkzaamheden te controleren om op deze manier een 
kwalitatief goed product op te kunnen leveren. Je bepaalt zelf de te ondernemen acties en denkt 
hierbij aan de beste oplossing voor alle partijen. Wij hebben het meeste van het benodigde materiaal 
en de apparatuur in eigen beheer. 
 
PROFIEL  
Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring als automonteur.  
Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio van onze vestiging in Raalte.  
Je bent voor 32-40 uur per week beschikbaar met mogelijkheid voor flexibele werkuren. 
 
WIE ZIJN WIJ? 

Veldman Group BV is een echt familiebedrijf waar een sterke ondernemingsgeest heerst. De diverse 
bedrijven van de Veldman Group zijn: Veldman Techniek, Veldman Bouw, Technical Export, Veldmaz 
Detachering, VeMa Trading. Veldman is met name actief in de agrarische sector, klanten kunnen bij 
ons terecht voor alles wat met stallen te maken heeft. Voor varkens-, pluimvee-, rundvee-, paarden-, 
schapen- en geitenstallen. Naast de agrarische sector houden wij ons ook bezig met woningbouw en 
asbest sanering. 
Wij bestaan inmiddels ruim 25 jaar en werken met 100 medewerkers. Kwaliteit is in onze 
dienstverlening het belangrijkste aspect. Onze standplaats is Raalte. Op www.veldmantechniek.nl 
vind je meer informatie over onze organisatie.  
 
INTERESSE: 

Wij zijn alvast ontzettend nieuwsgierig naar onze nieuwe collega, dus heb jij interesse in deze 
functie? Solliciteer dan en stuur jouw motivatie en CV naar Paulien Veldman, 
paulien@veldmantechniek.nl. 
 
Voor inhoudelijk vragen over deze vacature kun je tevens contact opnemen met Paulien Veldman via 
de mail of telefonisch via 0572 – 382980. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.veldmangroup.com/
mailto:paulien@veldmantechniek.nl

