
 

 

Stop maar met rondkijken want wij hebben dé baan voor jou! Knipscheer Infrastructuur zoekt 

namelijk voor in onze werkplaats in Dronten een zelfstandige 

 

Allround auto / machine monteur (fulltime) 
 

Knipscheer Infrastructuur BV is een middelgroot bedrijf op het gebied van grond-, weg- en 

(water)bouwkundige werken en civiele betonbouw.  

Naast de hoofdvestiging in Almere-De Vaart, zijn er vestigingen in Almere-Stad, Dronten, Emmeloord, 

Heerenveen, Lelystad, Wezep en Zeewolde.  

In Dronten hebben we een werkplaats waar we het eigen wagen- en machinepark onderhouden. 

Want dat is het mooie aan deze functie! Naast de werkzaamheden aan onze bedrijfs- en 

personenauto’s voer je ook het onderhoud uit aan ons eigen materieel zoals shovels, (mini)kranen, 

vrachtwagens en klein materieel zoals trilplaten, stampers en aanhangwagens. Jij hoeft dus niet meer 

te kiezen tussen auto’s of machines want wij hebben de meest veelzijdige monteursfunctie voor jou! 

 

Jouw werk 

Samen met je collega’s zorg je er met de chef werkplaats voor dat alle werkzaamheden op rolletjes 

verlopen. Naast het onderhoud aan het materieel zorgen jullie voor een nette en schone werkplaats 

en magazijn. Geen dag is hetzelfde. En dat maakt jouw werk afwisselend en uitdagend!  

 

Wie ben jij [dit stuk inkorten? de meest belangrijke eigenschappen door Erwin eruit pikken] 

Je hebt uiteraard affiniteit met techniek, auto’s en infra. Je hebt een relevante vooropleiding. 

Werkervaring is een pre maar zeker geen vereiste. Je bent nieuwsgierig en rust niet voor je iets hebt 

opgelost. Je bent zelfstandig en hebt een volwassen werkhouding. We zoeken iemand met 

doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Ervaring met hydrauliek en lassen zou mooi zijn, maar wij kunnen je dit ook leren! 

Je bent in bezit van rijbewijs B, bij voorkeur ook E achter B en je hebt een VCA- Basis diploma (of 

bereid dit diploma te behalen). 

Wij bieden jou  

Een uitdagende, afwisselende baan met veel zelfstandigheid, waarbij samenwerken heel belangrijk is, 

met uitzicht op een vast contract.  

Knipscheer is een dynamisch en groeiend bedrijf met een positieve werksfeer. Ons bedrijf kenmerkt 

zich door korte lijnen en een open communicatie. Verloning vindt plaats conform de CAO Bouw & 

Infra. Wij bieden je diverse mogelijkheden tot deelname aan persoonlijke groei en 

ontwikkelingstrajecten. 

 

Enthousiast? Solliciteer dan direct 

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer direct op deze vacature door je CV en een korte motivatie 

te mailen naar n.wentink@knipscheer.com. Wij nemen dan graag contact met je op. 

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Erwin van den Brink, chef 

werkplaats Dronten, telefoonnummer 06 – 126 50 122. 

 


