
 

Monteur E&I oktober 2020 

Vacature MONTEUR E&I 

 
Binnen de Technische Dienst zijn we op zoek naar een 

Monteur E&I 
  
Werkzaamheden                                  
Als monteur E&I ben je verantwoordelijk voor het verhelpen van complexe E&I storingen en het verrichten 
van onderhoudswerkzaamheden op besturings- elektrotechnisch en op werktuigbouwkundig gebied in 
apparatuur, installaties en energievoorziening aan de hand van ontvangen meldingen. Wanneer de 
storing niet door de technische dienst opgelost kan worden, schakel je eventueel derden in. Naast het 
uitvoeren van deze werkzaamheden leg je deze ook vast in het onderhoudssysteem. Verder voer je ook 
periodieke inspecties uit aan de hand van een preventief onderhoudsplan. Denk hierbij aan:  

• Beoordelen van de staat van onderhoud 
• Herstellen van dreigende mankementen 
• Rapporteren van bevindingen aan leidinggevende o.a. ten behoeve van de planning van meer 

omvangrijke werkzaamheden  
• Uitvoeren van correctief onderhoud voortvloeiend uit inspecties op daartoe geplande tijden 

Tot slot ben je ook nog verantwoordelijk voor het uitvoeren van modificatie – en 
nieuwbouwwerkzaamheden. Denk hierbij aan het gereed maken van nieuwe machines volgens 
tekeningen en handleidingen, maar ook het signalaren van verbetermogelijkheden, instrueren van 
operators en het onderhouden van de contacten met de leveranciers over het oplossen van 
problemen en het doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen. De contacten met leveranciers 
zijn in sommige gevallen in het Engels of Duits.  

• Een uitdagende en afwisselende functie in dagdienst met werktijden van 7.00 tot 15.30 uur. 

Functie-eisen 

• Je beheerst de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift; 
• Je bent in staat om technische tekeningen en handleidingen te begrijpen;  
• Je hebt ervaring in een soortgelijke technische functie; 
• Je bent per direct fulltime beschikbaar. 
• JJe bent in het bezit van een diploma MBO4 richting Techniek, Werktuigbouwkunde of 

soortgelijke opleiding. 

Informatie 
Voor inlichtingen omtrent bovenstaande functie kunt je contact opnemen met de heer T. van der Land 
+31(0) 511 - 54 17 00.               
 
Wij bieden  
De collectieve arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de eigen CAO van Enitor Primo. Je krijgt een 
marktconform salaris, afgestemd op jouw kennis en ervaring. Wij bieden een contract van 40 uren per 
week voor de duur van een jaar met zicht op een contract voor onbepaalde tijd.                                                                       
Doordat je 40 uren per week werkt bouw je 13 ADV dagen per jaar op.                                                     
Daarnaast heb je 25 vakantiedagen.  
 
Sollicitatie 
Ben je enthousiast geraakt? Stuur dan jouw sollicitatie met curriculum vitae voor 30 november 2020 
naar: Primo Netherlands B.V., t.a.v. afdeling HRM, Beatrixstraat 7, 9285 TV Buitenpost, of per e-mail naar 
nlhrm@primo.com. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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