
 

                                                                                             
 

 
Hencon bestaat al meer dan 50 jaar als fabrikant van speciale voertuigen voor de zware industrie waar de Hencon-

machines in extreme omstandigheden functioneren. 

De komende jaren blijft Hencon groeien in de aluminium-, bosbouw- en mijnindustrie met mobiele en stationaire 

oplossingen. Wij hebben internationale kantoren in onder meer Rusland en Zuid-Afrika.  

Vanwege een forse groei binnen Hencon Forestry B.V. zijn wij, voor locatie Ulft, op zoek naar een; 

 

Assistent Werkplaatschef 

 

We zijn op zoek naar een gedreven, secuur werkende en oplossingsgerichte kandidaat met de nodige technische 

achtergrond voor onze service afdeling. 

 

Organisatie 
Wij zijn voor Nederland en sinds kort voor een groot gedeelte van Duitsland, de officiële importeur van JOHN-DEERE 

bosbouwmachines. Vanuit onze werkplaats in Ulft worden nieuwe machines afgeleverd aan eindklanten en worden 

alle service werkzaamheden gecoördineerd. 

Daarnaast ontwikkelen en produceren wij in eigen beheer technische, hoogwaardige hout versnipperaars onder onze 

eigen merknaam. De verkoop hiervan is rechtstreeks aan eindgebruikers of via dealers door heel Europa.  

 

Dit is wat je o.a. gaat doen 

• Het plannen, voorbereiden en uitwerken van service werkorders; 

• Service werkzaamheden afstemmen met de klant en zorgdragen, in een coördinerende rol; voor een correcte 

afwikkeling van deze werkzaamheden; 

• Garantieclaims indienen en afwikkelen; 

• Zorgdragen voor correcte en adequate oplossingen van storingen; 

• Initiëren en begeleiden van verbetertrajecten; 

• Hij/zij rapporteert aan de werkplaatschef. 

 

Wat wij zoeken 

• Mbo+ niveau 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Klantvriendelijke, flexibele, stressbestendige sterke persoonlijkheid; 

• Ervaring in de landbouw-, grondverzet-, of bosbouwmechanisatie is gewenst; 

• Gedegen kennis van, EXCEL, MS Office, Exact, BEVER PowerAll ERP + CRM is een pré; 

• Goede kennis van de Duitse & Engelse taal in woord en geschrift. 

 

Wat bieden wij jou 

• Een uitdagende baan bij een succesvol, dynamisch bedrijf waar mensen samenwerken in een informele cultuur en 

een aangename sfeer; 

• Volop gelegenheid voor persoonlijke ontwikkeling. 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur je  CV naar Hencon Forestry B.V. T.a.v. Dirk Jan Winkelhorst. Een korte motivatie is niet verplicht maar wordt 

op prijs gesteld.  

Tel. +31 610632217 

dwinkelhorst@henconforestry.com 

 

Aanvullende informatie is te vinden onder; 

http://www.henconforestry.nl 
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