Functieomschrijving monteur/machinebouwer
Wat is Stand-By?
Stand-By Longpack BV is een machinebouwer in Nunspeet die unieke machines maakt voor
verpakkingen van golfkarton zoals gebruikt door producenten van allerlei non-food produkten.
Elke verpakking wordt daarbij precies op het gewenste moment en op maat gemaakt.
Dat gaat snel, geeft geen verlies en beperkt de voorraad..
Precies wat tegenwoordig nodig is.
Onze machines kun je over de hele wereld vinden.
Wie zoeken we?
Iemand die net zo enthousiast en informeel wil zijn als het bestaande team.
Iemand die technische uitdagingen leuk vindt en graag nieuwe oplossing bedenkt.
Iemand die kennisoverdracht/informatie als onderdeel van het werk ziet.
Iemand (M/V) als technische collega voor onze productie en de aflevering/installatie bij onze
klant.
Wat valt er te doen
Als Allround Monteur Machinebouw ben jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor de
assemblage, opbouw en inbedrijfstelling van onze verpakkingslijnen.
 Je bent betrokken bij het ontwerpproces,
 Je bouwt zelf de machines en bent van A to Z verantwoordelijk voor jouw
 projekt
 Je hebt te maken met afwisselend mechanisch, pneumatisch elektrotechnisch
 en elektronisch werk
 Nadat je de machines hebt leren kennen ga je de verpakkingslijn in bedrijf
 stellen bij onze klanten in binnen- en buitenland
Wat moet je kunnen, wat moet je kennen?
Voor de functie van Allround Monteur Machinebouw is het belangrijk dat jij geïnteresseerd
bent in nieuwe technieken en zowel in teamverband als zelfstandig kan werken en tevens:
 Beschik je over minimaal MBO niveau 3 werk- en denkniveau op het gebied
 van bijvoorbeeld Mechatronica, Elektrotechniek, of Mechanica;
 Zijn E-plan en Solid Works voor jou bekende begrippen
 Enkele jaren ervaring in machinebouw of vergelijkbare branche.
 Een klant- en service gerichte houding, want je komt vaak in contact met
 gebruikers van onze verpakkingslijnen
 Goede kennis/uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.
 Kennis van Duits is een pré.

Meer weten?
Spreekt het je aan om zelf je eigen machines te bouwen en zelf in bedrijf te stellen op locatie bij
internationale klanten? Ben je graag allround bezig op mechanisch, pneumatisch, elektrisch
elektronisch gebied? Dan is de functie van Allround Monteur Machinebouw een mooie
uitdaging!
Wij bieden:
 Een functie waar je technisch uitgedaagd wordt met een grote mate van eigen
 verantwoordelijkheid
 Af en toe de grens over: internationaal te reizen (plm. 10%);
 Aandacht voor een goede balans tussen werk- en privé;
 Een passend salaris
 Enthousiaste collega’s in een informele sfeer.
Details dienstverband:
 Fulltime,
 Onbepaalde tijd
 Salaris: €2.500,00 - €3.800,00 per maand

