
Sleutelaar

VGI-Promatec is gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen 
van machines voor foodgerelateerde industrieën. Dat doen we 
door gebruik te maken van onze jarenlange kennis en ervaring op 
het gebied van producthandling. Om onze groei voort te zetten 
zijn wij op zoek naar een doorgewinterde Sleutelaar! Wil jij ons 
team komen versterken? Lees dan snel verder!



Monteur Machinebouw
Hapert | MBO | 40 uur

Omschrijving
Heb jij twee rechterhanden, kent de machinebouw voor jou geen geheimen en ben jij een echte 
teamspeler met een proactieve en flexibele werkinstelling? Dan ben jij misschien wel de sleutelaar die wij 
zoeken!

De kern van jouw werkzaamheden
   Als Monteur Machinebouw assembleer en test je zelfstandig of in teamverband technische machines  

 en systemen;

   Het betreft enkel stuks, kleine series tot complete machine lijnen. Je bent daarbij verantwoordelijk voor  
 het effectief en kwalitatief samenstellen van het eindproduct volgens planning;

   Mechanische en eventuele elektrische storingen los je met je team op. Je denkt actief mee met   
     de klant en komt op eigen initiatief met passende voorstellen. Je initieert assemblage / productie-      
     verbeteringen.

Dit is wat wij jou bieden
   Een goed salaris afhankelijk van opleiding en ervaring;

   Een afwisselende baan in een mooie moderne werkplek in ons nieuwe pand;                     

   Doorgroeimogelijkheden;

   25 vakantiedagen en 13 ADV dagen;

   Een goede pensioenregeling;

   Actieve personeelsvereniging met diverse uitstapjes;

   

Dit is wat wij van jou verwachten
   Passie voor techniek en vind je het leuk om in een technische omgeving aan uitdagende projecten te       

     werken

   Een afgeronde technische opleiding op mbo niveau 3 of 4

   Enige werkervaring opgedaan in een technische omgeving

TIP!
Hier ga je werken! Scan de 
QR-code.Solliciteren of vragen?

Zie jij een carrière bij VGI-Promatec wel zitten? Solliciteer dan direct 
en stuur jouw CV en motivatie naar hr@vgipromatec.nl. We zien jouw 
sollicitatie heel graag tegemoet!

Heb jij vragen over de vacature? Je kunt hiervoor contact opnemen met 
hr@vgipromatec.nl of telefonisch via 0497 330 357. Wil je graag wat meer 
zien over ons bedrijf, neem dan vooral een kijkje op: www.vgipromatec.nl


