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Voorstelling bedrijf 
 

MASSCHELEIN, SINDS 1986 

 

Masschelein is gespecialiseerd in de verkoop en het onderhoud van tuinbouwmachines voor  particulieren, 

tuinaannemers, gemeentebesturen en  golfterrein uitbaters. 

 

Wij zijn  dealer van door ons geselecteerde en gerenommeerde fabrikanten van machines. Een bewuste 

keuze, want teveel verschillende merken staat een goeie dienstverlening in de weg zowel op vlak van 

kennis, wisselstukken als deskundig advies. 

 

Van bij de opstart in 1986 ligt de focus op kwaliteit en service! 

 

Ondertussen bestaat de firma uit een professioneel team van 15 ervaren technici en verkopers die klaar 

staan om elke klant de gepaste uitleg en service te bieden. Onze gespecialiseerde techniekers volgen op 

regelmatige tijdstippen de nodige opleidingen om de nieuwste technologieën onder de knie te hebben 

zodoende een optimale service te kunnen garanderen. 

 

Jouw functie 
• Je staat in voor het algemeen onderhoud van het gebouw. 

• Nieuwe machines monteren en klaarzetten voor de showroom maken deel uit van uw taak. 

• De machines die binnen komen voor een winternazicht worden door u kwalitatief gereinigd 

(afstomen). Het reinigingen van de machines gebeurt steeds in de werkplaats. 

• In onze team kan je verder ingeschakeld worden voor diverse taken in zowel onderhoud, herstellingen, 

magazijnwerk, ... 

Jouw profiel 
• Je beschikt over een basis aan technische bagage en wordt niet afgeschrikt door fysieke arbeid. 

• Je bent flexibel in taken en werkroosters en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

• Je gaat steeds uiterst klantgericht, nauwkeurig alsook kwaliteits- en veiligheidsbewust te werk. 

Ons aanbod 
 

• Je komt terecht in een sterk groeiend bedrijf dat garant staat voor kwalitatief hoogstaand werk met 

respect voor haar medewerkers. 

• Een vaste job met ruimte voor zelfstandigheid en waar collegialiteit primeert. 

• Een functie in een dagregime met aantrekkelijke, te bespreken arbeidsvoorwaarden, in lijn met jouw 

profiel en ervaring. 

Interesse? 
 

Neem snel contact op met Vincent Bouckaert via onderstaande contactgegevens: 

Tel 0476 46 47 45 

E-mail vincent@masscheleinbvba.be 

Adres Pluim 21 / 8550 Zwevegem 

 


