
  
 
 
Ben je op zoek naar een uitdaging met volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen? Solliciteer dan 

naar deze functie bij onze Technische Dienst:  

 onderhouds- storingsmonteur 

Jij ontwikkelt jezelf in 24 maanden tot een vak volwassen allround storing- en onderhoudsmonteur. Je krijgt 

les over elektrotechniek, mechanica, pneumatiek, besturingstechniek en industriële automatisering. Als 

allround monteur kun je allerlei ingewikkelde industriële machines onderhouden, repareren en storingvrij 

houden. Of het nu gaat om het storing zoeken in schakelkasten en panelen, het uitwisselen van 

pneumatische componenten, het smeren van mechanische verbindingen of het oplossen van storingen in 

een PLC: jij gaat het voor ons doen! 

Naast de technische kennis die je ontwikkelt, besteden wij ook veel aandacht aan jouw persoonlijke groei. 

We helpen jou om zelfbewust te werk te gaan in de techniek. Een allround storing- en onderhoudsmonteur 

word je natuurlijk niet alleen door een opleiding te volgen. Praktijkervaring is net zo belangrijk! Daarom gaan 

wij er samen met jou voor zorgen dat je deze ervaring opdoet. 

Wie zoeken wij: 

 Je hebt een afgeronde elektrotechnische mbo3/mbo4-opleiding; 

 Kennis van procesbesturing (relais en plc techniek); 

 Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring; 

 Je hebt passie voor techniek; 

 Bereid om door te leren; 

 Meelopen in een consignatie dienst; 

 Zelfstandig kunnen werken en in een team verband: 

 Je wil je 100% inzetten; 

 Je herkent je in minimaal 3 van de volgende eigenschappen: creatief,                                           
  oplossingsgericht, leergierig, stressbestendig, analytisch, communicatief. 
 
Wat bieden wij: 

 Je werkt bij een leuke opdrachtgever in de industrie; 

 Je gaat diverse certificaten halen; 

 Je ontwikkelt je ook persoonlijk, ondersteund door de hulp van collegae; 

 Je start met een goed salaris; 

 Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 36-urige werkweek, 32 uur bespreekbaar;  

 Doorgroeimogelijkheden naar een senior functie. 
 

Je schriftelijke sollicitatie met CV mail je zo spoedig mogelijk naar: irene.deboer@fardem-packaging.nl 

 


