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VACATURE: MONTEUR (BINNEN/BUITEN DIENST)  
 
Allround monteur in de machinebouw gezocht!  
 
Ben je op zoek naar: 

• Een uitdagende en afwisselende functie? 

• Veel vrijheid en doorgroeimogelijkheden? 

• Affiniteit met (productie)automatisering?  
 
Lees dan snel deze Vacature Allround Monteur voor binnen/buitendienst in Nieuw Vennep! 

Organisatie  
Je komt te werken bij een organisatie die enkelstuks machines maakt die specifiek op de wensen van de klant 

ontwikkeld, geproduceerd en onderhouden worden voor met name de voedselindustrie. Hierdoor bedenken we elke 

keer nieuwe oplossingen voor de uitdagingen die de klant ons voorlegt. Dit maakt elke machine net weer even 

anders, wat het werk uitdagend en afwisselend maakt.  

Binnen onze organisatie werken zo'n 20 mensen. Er wordt echt als team samengewerkt en de lijnen zijn kort. Zo is de 

communicatie met de engineers direct en is er genoeg ruimte voor eigen input. Daarnaast vinden wij een fijne 

werksfeer erg belangrijk wat je ook ziet terugkomen in de bedrijfscultuur.  

Functie  
Bij het ontwikkelen van speciaal machines komt veel (fijn) mechanisch-, pneumatische- en elektrisch werk kijken. 

Wanneer jouw interesse en kennis er is, betekent het dus niet alleen maar boutjes aandraaien! Uiteindelijk 

(afhankelijk van je ervaring) wordt je allround inzetbaar en kan je gaan meedenken aan verbeteringen. Op deze 

manier lever jij een bijdrage aan de mooie machines die wij bij de klanten neerzetten.  

Als monteur kom je te werken in een klein team van 8 allround monteurs (mechanisch, pneumatisch en elektrisch). 

Bevindingen rapporteer je aan de Operations Manager.  

De oplossingen die bedacht zijn bij de engineering komen tot leven bij jou in de werkplaats. Hier vind de 

doorontwikkeling plaats waar we jou creativiteit goed bij kunnen gebruiken. Bij het testen kan het mogelijk zijn dat 

we iets moeten aanpassen of wat nieuws moeten bedenken. Hier kan jij ons helpen bij een goede en snelle oplossing 

die je mogelijk ook zelf kan maken in onze werkplaats  
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De werkzaamheden 
• Opbouwen van projecten, mechanisch en waar mogelijk ook pneumatisch en elektrisch. 

• Bouwen/assembleren van machines en installatie-onderdelen.  

• Montagewerkzaamheden in het bedrijf, soms op locatie. 

• Afstellen van machines. 

• Aanpassen van machines/ installaties in het bedrijf en op locatie. 

• Repareren van onderdelen. 

• Zorgen voor een veilige werkomgeving. 

Bijkomende taken (Groeimogelijkheden) 

• Elektrotechnische werkzaamheden, zoals bekabelen en elektrisch aansluiten van machines/installaties 

• Inregelen en inbedrijfstellen van machines/installaties 

• Onderhouds- en servicewerkzaamheden bij de klant. 

• Oplossen van acute storingen  

Ons aanbod 
• Wij betalen meer dan het functie-indelingssysteem van de CAO voor de klein metaal waar we onder vallen. 

• Salaris van €2303,- tot €3800,- (schaal C t/m J, afhankelijk opleiding, kennis, ervaring etc.);  

• Doorgroeimogelijkheden afhankelijk van je eigen inzet, die belonen we graag en goed. 

• Uitzicht op een vast contract 

• Veel leermogelijkheden 

• Vakantiegeld 

• Reiskostenvergoeding 

• Pensioenregeling 

• Een prettige, open en informele werksfeer 

Wij vragen 
• Technisch geschoold,  VMBO/LBO/MBO 

• Affiniteit met (productie)automatisering.    

• Ervaring in een technische werkomgeving 

• Analytisch denkvermogen 

• Samenwerken 

• Communiceren 

• hygiënisch te werk gaan 

Wordt jij hier enthousiast van? 
Mail dan je motivatie en CV naar info@schutten-machines.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Schutten Machines BV 
Roggestraat 29 
2153 GC Nieuw Vennep 
 +31 252-621734 
www.schutten-macines.com  

mailto:info@schutten-machines.com
tel:+31252621734
http://www.schutten-macines.com/

