
   
     

Zelfstandige servicemonteur 
voor onze silodepot 
Ellertshaar (Borger) 

 

Wat houdt het werk in: 

Je werkt vanuit standplaats Ellertshaar en werkt als service- en 

storingsmonteur door geheel Nederland. Indien er geen 

externe werkzaamheden zijn, ondersteun je de servicedienst op 

locatie Ellertshaar. 

Kerntaken van de functie: 

- Het reinigen van menger en silo bij retour naar depot; 

- Revisie menger onderdelen; 

- Her verlenen van service en oplossen van storingen op 

bouwplaatsen; 

- Terrein depot onderhouden. 

Wat verwachten we van jou: 

Je werkt graag binnen een gemotiveerde groep die de wil heeft 

op te presteren en klantvriendelijkheid en klanttevredenheid 

hoog in het vaandel heeft staan. Je hebt een afgeronde 

technische opleiding op vmbo-niveau (bij voorkeur een 

elektrotechnische basis). Daarnaast beschik je over meerdere 

jaren relevante en aantoonbare werkervaring. Kortom, je bent 

een goed georganiseerde, energieke, zelfstandige en 

klantvriendelijke persoonlijkheid. Je bent bij voorkeur 

woonachtig binnen een straal van 30 kilometer vanaf Borger. 

Wat bieden wij jou: 

Een zeer interessante, gevarieerde en uitdagende baan in een 

dynamische en vlotte werksfeer, met een grote mate van 

zelfstandigheid. Een gedegen opleiding en ondersteuning in een 

gezond en groeiend bedrijf. Een cultuur die zowel zakelijk en 

resultaatgericht als spontaan en informeel is. Je krijgt de ruimte 

om de werkzaamheden naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren. 

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het 

karakter en niveau van de functie. Je opleiding, ervaring en 

leeftijd zijn hierop tevens van invloed. Je hebt uitzicht op een 

vaste arbeidsovereenkomst. 

 

 

 

 

 

 
Remix Droge Mortel B.V. ontwikkelt, 
produceert en vermarkt hoogwaardige 
droge mortels in velerlei varianten, voor 
professionele verwerkers. Vanuit de 
productielocaties te Ellertshaar en 
Hardenberg levert Remix 
mortelproducten in zowel bulk- als 
zakgoed aan haar afnemers in binnen- 
en buitenland. Remix beschikt over een 
eigen modern wagenpark en werkt 
daarnaast met externe vervoerders. 
 
Interesse 
Voor meer informatie over deze functie 
kun je contact opnemen met de heer 
Klaas van der Velde, Technisch 
bedrijfsleider. Je sollicitatiebrief met CV 
kun je sturen naar Remix Droge Mortel 
BV,  t.a.v. de heer K. van der Velde, 
Postbus 3, 9530 AA Borger of stuur hem 
op via de mail naar klaas@remix.nl. 
 
 
Adres 
Hoofdstraat 41 
Postbus 3 – 9530 AA Borger 
T 0599-287360 
F 0599-287365 
M klaas@remix.nl 
W www.remix.nl 
K.v.K. nr. 060.40.835 
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