ALLROUND MONTEUR

fulltime

Jij hebt oog voor detail! En jij houdt er van om van onderdelen een werkende machine te maken, dit
samen met je collega monteurs? Dan hebben wij een leuke uitdagende baan als allround monteur.
JE WERKZAAMHEDEN
Als allround monteur (montagemedewerker / samensteller / monteur / lasser machinebouw) ben je o.a.
verantwoordelijk voor het samenstellen van machines. Aan de hand van 2D en 3D tekeningen bouw je
machines en aanverwante producten op, waarna je deze ook op verschillende aspecten gaat testen.
Hierbij krijg je te maken met mechanica, pneumatiek en hydrauliek. Deze werkzaamheden voer je
grotendeels uit in onze werkplaats, maar dit kan ook op locatie bij de klant zijn. Daarnaast verzorg je
samen met je collega’s de complete installatie van de machines of productielijnen.
BEDRIJFSOMSCHRIJVING
HG Engineering houdt zich bezig met de ontwikkeling
en bouw van machines en productielijnen in zeer
uiteenlopende richtingen. Denk hierbij aan:
automatiseringen, bewerkingsmachines,
handelingssystemen, transportsystemen en
verpakkingssystemen. Hierbij wordt het totaal pakket
verzorgd ‘van concept tot realisatie’. Door de juiste
mix tussen jong en ervaren zijn er volop kansen en
mogelijkheden. Daarnaast streven we samen als team
naar perfectie binnen een prettige werkomgeving.
HET FUNCTIEKENMERKEN
• Relevante werkervaring als Allround monteur in de machinebouw is een pré
• Je hebt een technische opleiding MBO niveau 3/4
• Nauwkeurig en accuraat werken
• Iemand die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
• Beheersing van de Nederlandse taal
• Enige kennis van elektrotechniek is een pré
• Je bent pro-actief, communicatief vaardig en zelfstandig
• Je bent een leergierige sleutelaar met gevoel voor humor
WIJ BIEDEN
• Een afwisselende en uitdagende fulltime baan
• Persoonlijke loopbaan begeleiding met doorgroeimogelijkheden
• Prettige werksfeer binnen een gezonde organisatie
• Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en/of cursussen
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
SOLLICITATIEPROCEDURE
Heb je interesse in deze functie en lijkt het je leuk om binnen ons enthousiast en gezellig team te
werken?
Neem dan gerust contact op met Bart van Gemert, telefoon: 0493-670350.
Wil je solliciteren naar deze functie stuur dan je CV en motivatie naar: bart@hgengineering.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door HG Engineering niet op prijs gesteld
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