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Pas jij in een flexibel, collegiaal en enthousiast team van techneuten die uitermate 
gedreven en gepassioneerd zijn wanneer het over techniek gaat? Krijg jij er energie 
van ervoor te zorgen dat de productie nooit stilligt en wil jij jouw technische inzicht 
gebruiken om storingen snel op te lossen? Voel je je aangesproken wanneer we 
aangeven dat we een multidisciplinaire (E/WTB) vakman(vrouw) zoeken die positief is 
ingesteld? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

In de functie van storingsmonteur in de 5-ploegendienst bij SCHÜTZ Benelux in 
Klundert (Moerdijk) ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig oplossen van 
storingen aan onze hoogwaardige machines en installaties, aan de hand van jouw 
inzicht en ervaring, tekeningen en technische informatie. Hierbij kom je in aanraking 
met alle facetten van techniek, zoals hydraulica, pneumatica, PLC techniek en meet- 
en regeltechniek. Om deze storingen op te lossen zijn alle middelen voorhanden om 
dit mogelijk te maken. 

Je komt te werken in het maintenance team / technische dienst. Het team bestaat uit 
collega’s in verschillende functies, waaronder ook storingsmonteurs. In de functie van 
storingsmonteur rapporteer je aan de Maintenance Manager.

z   Lokaliseren, analyseren en verhelpen van storingen aan machines en installaties 

z   Verrichten van periodiek en preventief onderhoud

z   Verwerken van opdrachten aan de hand van werkorders

z   Administratieve verwerking en documentatie

z   Proactief deelnemen aan veiligheid-, gezondheid- en milieuinstructies  

en toolbox-meetings

z   Uitvoeren van modificaties om de machines verder te optimaliseren

Storingsmonteur

Jouw taken en  
verantwoordelijkheden:
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z   Minimaal MBO niveau Elektrotechniek, mechatronica of werktuigbouwkunde

z   Kennis van besturingstechniek en PLC-programmering is een pré

z   Minimaal 7 jaar ervaring in een productieomgeving

z   Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (Duits is 

een pré).

z   Kennis van SAP is een pré

z   Je bent in het bezit van je BHV of bent bereid om deze te behalen

z   Je bent proactief en probleemoplossend

z   Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden

z   Je bent een flexibele teamplayer

Wat breng je mee:

Naast een dynamische werkomgeving in een enthousiast team bieden we jou 

een leuke fulltime functie met goede arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in 

een internationale organisatie die zich kenmerkt door een ‘hands-on’ mentaliteit 

met korte communicatielijnen. Binnen SCHÜTZ Benelux zijn alle mogelijkheden 

voorhanden om je verder te ontwikkelen. 

Wij bieden:

Solliciteren: Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met  

Serge Fafié, Maintenance Manager, via 0168-334618.  
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met  

Daphne de Bruijn, HR Adviseur, via 0168-334665. 

Wil je onderdeel uitmaken van de SCHÜTZ familie? 

 Je cv en sollicitatiebrief zien we graag tegemoet via:  

hr-benelux@schuetz.net. 
 

Meer informatie over SCHÜTZ Benelux kun je vinden op:  

www.schuetz.net/benelux


