
 
 
Wil jij werken bij een nuchter Sallands bedrijf met aansprekende projecten in de 
agrarische sector? Ben jij de uitblinker in de elektro- en/of installatietechniek die 
wij nodig hebben? Lees snel onderstaande vacature en reageer snel! 
 

Veldman Techniek zoekt een: 

WERKVOORBEREIDER 

 

FUNCTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN   

In deze uitdagende functie kom je te werken op onze internationale afdeling techniek. Je werkt nauw 

samen met klanten en leveranciers en je bent het aanspreekpunt voor buitenlandse projecten in 

staltechniek. Je verzorgt tekeningen, bereid offertes voor en stelt deze op. Je calculeert projecten voor 

het bijhouden van meer/minderwerk en zorgt op afstand voor coördinatie. Daarnaast denk je mee in 

innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar onze klanten mee te maken hebben. Dit gaat om 

oplossingen voor klimaatbeheersing, ventilatiesystemen, energiereductie en koelings- en 

verwarmingssystemen.  

Je volgt de ontwikkelingen in onze branche en weet deze te vertalen. Je levert actief een bijdrage aan 

onze afdeling techniek en hebt de ambitie om je de komende jaren verder te ontwikkelen.  

PROFIEL  

Je beschikt minimaal over een afgeronde HTS-opleiding richting elektrotechniek of installatietechniek of 

vergelijkbaar en je hebt bij voorkeur ervaring in of affiniteit met de agrarische sector. Wij hechten echter 

meer waarde aan ervaring dan aan opleidingsniveau. Je hebt een goede kennis van de Engelse taal in 

woord en geschrift en beheerst Autocad. Je bent communicatief en resultaatgericht. Je bent woonachtig 

in de regio van onze vestiging in Raalte en bent bereid om incidenteel een project te bezoeken in het 

buitenland.  

VELDMAN  

Veldman Techniek is onderdeel van de Veldman Group, een echt familiebedrijf waar een sterke 

ondernemingsgeest heerst. De diverse bedrijven van de Veldman Group zijn: Veldman Techniek, Veldman 

Bouw, Technical Export, Veldmaz Detachering, en VeMa Trading.  Veldman Techniek 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. De afgelopen jaren hebben we ons 

verder toegelegd op buitenlandse projecten, inmiddels zijn we totaalleverancier voor staltechniek-

projecten in China, Tsjechië en Canada. 

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  

Heb jij interesse in deze uitdagende functie? Stuur dan je motivatie en CV naar Paulien Veldman, via 

paulien@veldmantechniek.nl 

Voor inhoudelijk vragen over deze vacature kun je tevens contact opnemen met Paulien Veldman, op 

0572 - 382980 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.veldmantechniek.nl/
mailto:paulien@veldmantechniek.nl

