
 

   
 

 

Chauffeur C/monteur (Dagregime - Ieper - M/V) 

 

Spinnekop, gelegen te Ieper, is een familiaal bedrijf met ongeveer 45 medewerkers, die 

binnen een kleine, dynamische, no-nonsense productieomgeving samenwerken. 

Wij bouwen machines voor de groentenverwerkende industrie en de landbouw, van eerste 

ontwerp tot volledige afwerking.  Wij bieden steeds maatwerk voor zowel kleine als grote 

projecten.  Serieproductie is eerder uitzondering.  Spinnekop staat garant voor service, 

expertise en flexibiliteit.      

Algemene info: https://www.spinnekop.be/ 

 

Functieomschrijving -jouw verantwoordelijkheden 

➢ Jij bent de persoon die onze machines laadt en lost bij onze klanten hoofdzakelijk in 

België (korte ritten.)   

➢ Ook het monteren, opstarten en bedienen van de geplaatste machine(s) behoort 

regelmatig tot jouw takenpakket. 

➢ Daarnaast wordt deze functie gecombineerd met montage -en magazijnwerk 

(bijspringen waar nodig, 50-50%.) 

 

Profiel -jouw kwaliteiten 

• Je beschikt over een rijbewijs C en hebt rijervaring. 

• Een heftruck –en rolbrugattest is mooi meegenomen, maar kan ook intern 

 behaald worden. 

• Fysiek werk en handenarbeid zijn voor jou geen probleem. 

• Je werkt in een dagregime (39u), maar in functie van onze klanten stel je je flexibel 

op (vooral ‘s morgens (7u.) 

• Je werkt zelfstandig, maar ook in teamverband. 

• Kennis van Nederlands is een must, Frans en Engels zijn een plus. 

• Een passie voor industrie en landbouw want dit zijn onze klanten. 

 

Aanbod - wat Spinnekop jou biedt? 

We bieden een gevarieerde job in een dynamische KMO met vlakke structuur aan.  Je staat 

dicht bij de zaakvoerders en ontwikkelt een brede kijk op de bedrijfsvoering. 

Je krijgt volop kansen om initiatieven te nemen, jezelf te ontwikkelen en jouw sterktes 

verder uit te bouwen.  Bij Spinnekop spreken mensen mensen, ben je geen nummer en 

wordt iedere inspanning ook in realiteit gezien. 

https://www.spinnekop.be/


 

   
 

We werken in een 39-uren week, waardoor je 6 extra ADV-dagen opbouwt.   

Het bedrijf is gelegen op een toplocatie binnen hartje Ieper, op een kwartiertje wandelen 

van de Grote Markt.   

 

 

 

 

Waar en hoe solliciteren? 

Reageer op jobs@spinnekop.be of  bel ons, 057 20 21 86. 
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