
 

 

Vacature Monteur TD  TKF  
Als onderhoudsmonteur technische dienst ben je verantwoordelijk voor het in stand houden, 
omstellen, repareren, keuren en kalibreren van primaire productiemiddelen. Daarnaast verzorg 
je het preventief onderhoud aan de machines. Hierdoor bewerkstellig je een optimale 
technische beschikbaarheid van het machinepark. Door middel van een logische denkwijze en 
aanpak, analytisch inzicht en diepgaande vakkennis ben je in staat zelfstandig, snel en 
adequaat reparaties aan machines en componenten te realiseren op zowel 
werktuigbouwkundig als elektrotechnisch gebied. Voorbeelden van werkzaamheden die bij de 
functie horen zijn 

• Het in stand houden, omstellen, repareren van machines; 
• Zoeken, analyseren en verhelpen van storingen; 
• Keuren en kalibreren van primaire productiemiddelen. 

Het gaat om een scala aan (metaal)bewerkingsmachines zoals verspaning, vervorming en 
plaatbewerking, poedercoatinstallatie, gieterij voor isolatiecomponenten, montage- en 
testlijnen, pneumatische en elektrische handgereedschappen. Door aan deze diversiteit van 
apparaten, machines en installaties te mogen sleutelen, leer je in de praktijk meer facetten van 
het onderhoudsvak dan welke opleiding dan ook.  

Wij bieden: 

• Een salaris, afhankelijk van je ervaring tussen de € 2.500 en € 3.300 bruto per maand; 
• 40-urige werkweek; 
• 25 vakantiedagen en 13 ADV-dagen; 
• Een team uiterst gemotiveerde collega’s met een ‘we doen het samen’ instelling; 
• Goede mogelijkheden om door te groeien; 
• Volop mogelijkheden voor gerelateerde opleidingen en cursussen. 

Jouw team: 

De organisatie heeft tientallen jaren ervaring in het bedenken en realiseren van productieve 
onderhoudsoplossingen. Je wordt gestationeerd in een vaste technische dienst in een compact 
team. Medewerkers bij deze organisatie zijn goed opgeleide professionals over de volle 
breedte. Van onderhoud en reparatie tot modificatie. Ze zijn zeer gemotiveerd en beseffen hoe 
belangrijk het werk als onderhoudsmonteur is. De motor van bedrijven is het 
productiemachinepark, en deze verdient dus alle aandacht. Doordat jij grondig onderhoud 
pleegt, zorg je ervoor dat het productieproces optimaal verloopt en storingen geminimaliseerd 
worden. 



 

 

Wat breng je mee: 

Of je nu net uit de schoolbanken komt of al enige jaren werkervaring hebt, maakt ons niet uit. 
Wij denken niet zo in hokjes. Een feit is dat je in deze functie aan de vooravond staat van een 
bloeiende carrière in de techniek, en dat jij je gaat ontwikkelen tot een allround vakman. Dat 
doe je binnen de sfeer van een enthousiast team van techneuten en onder leiding van een 
teamleider, die jou de steun en ruimte geeft om het vak tot in de puntjes te leren. Bij voorkeur 
beschik je over: 

• Een afgeronde mbo- opleiding Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of 
Mechatronica; 

• Werkervaring binnen een productieomgeving/technische dienst; 
• Kennis van productieprocessen, -methoden en -technieken. 

Het spreekt voor zich dat je enthousiast wordt van alle facetten in de onderhoudstechniek, 
want daar ga je in het geavanceerde machinepark mee te maken krijgen. Enige basiskennis 
van hydrauliek en pneumatiek is zeer wenselijk, maar beschik je daar nog in onvoldoende 
mate over, dan moet je bereid zijn om je hierin verder te bekwamen door scholing of interne 
begeleiding.  

Interesse? 

TKF heeft Tjellens Loopbaanprofessionals ingeschakeld om de juiste kandidaat te vinden. 
Tjellens verzorgt hiervoor de voorselectie en de eerste kennismakingsgesprekken. Bij 
gebleken geschiktheid treed je rechtstreeks in dienst bij onze opdrachtgever. 

Een assessment of testcase kan onderdeel uitmaken van deze selectieprocedure. 

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met Bob van den Berg (Senior Recruiter) 
via 06-4210 7944 of bob.vandenberg@tjellens.nl. Ik sta je graag te woord! 

Toch niet jouw perfecte baan? 

Sluit deze vacature niet helemaal aan bij jouw wensen, maar heb je wel een technische 
opleiding gevolgd of werkervaring in de techniek? Kijk dan eens naar onze 
andere vacatures of schrijf je vrijblijvend bij ons in! We kijken graag samen met jou wat de 
mogelijkheden zijn, passend bij jouw ervaring en wensen. 

- Bob van den Berg - Senior Recruiter  

 


