
 

  

                        VAKANTIEKRACHT M/V   
                                            MET EEN HANDS-ON MENTALITEIT 
 

Wil jij als vakantiekracht een bijdrage leveren aan het onderhouden en opbouwen van 

Hencon Forestry? 

Kom dan het leuke team van Hencon Forestry versterken! 

 
 
 

O R G A N I S A T I E  
 

Hencon Forestry is onderdeel van de Hencon Groep en is gevestigd in Ulft. Hencon 

Forestry is gespecialiseerd in machines en apparatuur voor de bosbouw, biomassa en 

landschapsonderhoud.  

Naast het officiële importeurschap van John Deere bosbouwmachines voor Nederland 

en een gedeelte voor Duitsland, ontwikkelen wij ook zelf machines onder de naam Axsel. 

Vanuit de hoofdvestiging in Ulft staat een compleet team van vakmensen klaar voor 

verkoop, technische ondersteuning, onderdelen distributie of advies. Wanneer de 

machines niet aansluiten op de wens van de klant, kijken wij samen met de klant naar 

een geschikt alternatief, een stuk maatwerk. Hencon Forestry kenmerkt zich door een 

platte organisatiestructuur, veelzijdige techniek en een gemotiveerd team. 

 

 
 

D I T  G A  J E  D O E N  
 

Wanneer je werkt als vakantiekracht bij Hencon Forestry, is géén enkele dag hetzelfde! 

De werkzaamheden zijn erg divers en afwisselend. Je kunt echt letterlijk voor van alles 

en nog wat ingezet worden. 

Zo kunnen de werkzaamheden o.a. bestaan uit: 

 

- Montage en of onderhoudswerk in de werkplaats  (afhankelijk van kennis en 

kunde); 

- Koerierswerk (mits je natuurlijk rijbewijs hebt); 

- Schoonmaakwerk;  

- Terrein en gebouwen onderhoud; 

- Helpen bij het afleverings-klaar maken van nieuwe machines; 

- Etc. 

Wij houden bij de werkzaamheden rekening met de kennis en kunde van onze 

vakantiekrachten zodat je er niet alleen voor komt te staan en of iets moet doen wat je 

nog niet kunt.  



 

  

 

 
W A T  W I J  V R A G E N  

 

- Wij zijn op zoek naar gemotiveerde studenten / vakantiekrachten; 

- Een service- en klantgerichte instelling, en een goede dosis zelfstandigheid; 

- Echte aanpakkers, die het werk zien wat er gedaan moet worden; 

- Echte MVA “Manus Van Alles”, die de handen uit de mouwen steken; 

- Kennis en ervaring is niet noodzakelijk, wel de wil om het goed te doen en te 

willen leren.  

Heb je ervaring op het gebied van bosbouw- of landbouwmechanisatie? Dan is dat een 

mooie pré!  

 

 

 
 

 W A T  W I J  B I E D E N  
 

Hencon biedt een veelzijdige en uitdagende functie, waarbij je veel 

verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen inbreng krijgt.  

Het gemotiveerde en enthousiaste team helpt je graag op weg en werkt samen aan het 

beste resultaat. Werken bij Hencon is werken bij een organisatie waarbij alles van 

engineering tot aan montage onder één dak aanwezig is! 

 

Bij gebleken geschiktheid en indien je rooster het toelaat kun je na de 

zomervakantie één dag in de week terug komen. 

 

INTERESSE OF VRAGEN? 

Neem contact op met HR Officer Margot Lamers tel: 0315-695485 of mail naar 

mlamers@hencon.com 
 

 

 

 

 

 

 

 


