
 

Storingsmonteur 5 ploegen – september 2021 

Storingsmonteur 5 ploegen   

 
Enitor Primo is hét toonaangevende Nederlandse extrusiebedrijf van kunststof profielen op maat. Wij produceren 
kunststof profielen op maat voor een groot aantal toepassingen. Vaak met ongebruikelijke specificaties, maar altijd 
met nauwe toleranties en grote nauwkeurigheid. Jaarlijks creëren we honderden nieuwe producten. Elk kunststof 
profiel dat ons bedrijf verlaat, is het resultaat van een prettige en gedegen samenwerking. 
Wil jij onderdeel zijn van die samenwerking, en spreekt onderstaande vacature jou aan ? Reageer dan snel!  

 

  Storingsmonteur 5 ploegen  
 
Functie 
Als allround storingsmonteur technische dienst ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de (Extrusie) 
productielijnen, machines, randapparatuur en installaties. De primaire taak is het analyseren, adequaat reageren en 
verhelpen van storingen aan machines en apparatuur om productieverlies zoveel mogelijk te beperken. Als 
storingsmonteur ben jij de dienstverlener die service verleent aan je collega’s in de productie. 

 
 
Wat ga je doen ? 
 

• Je lost eerstelijns storingen aan onze productielijnen op, zowel zelfstandig als in samenwerking met andere 
monteurs. 

• Je voert preventief onderhoud en revisiewerkzaamheden uit op mechanisch, pneumatisch, hydraulisch en 
elektrotechnisch gebied. Ook besturingstechniek is je niet vreemd 

• Samen met je collega’s stel je onderhoudsschema's op die gericht zijn op maximale continuïteit van het 
productieproces, en het terugbrengen van het aantal storingen. 

• Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ombouwen van machines aan de productielijnen 

• Je zult tevens zorgdragen voor de begeleiding en opleiding van operators bij het uitvoeren van het eerstelijns 
onderhoud. 

Wat vragen wij van jou ? 
 

• Een afgeronde MBO opleiding in de techniek  

• Ervaring in eenzelfde of soortgelijke functie is een pré 

• Techniek is jouw passie 

• Je bent bereid om in 5 ploegen te werken 

• Je bent stressbestendig en communicatief vaardig  

 
We leven niet in een ideale wereld. Mocht je niet aan alle eisen voldoen maar wel raakvlakken hebben en zeer 
gemotiveerd zijn, dan willen we ook graag met je in contact komen. Ontwikkelen en uitdagen is immers waar wij voor 
staan. 

 
Aanbod 
Wij bieden jou de mogelijkheid om aan de slag te gaan als binnen een internationaal georiënteerd bedrijf. Daarvoor 
ontvang jij onder andere: 
 

• Een aantrekkelijk marktconform salaris inclusief ploegentoeslag; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Mogelijkheden jezelf te blijven ontwikkelen door trainingen en cursussen. 
 

Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Dhr. H. Zweep.  
Telefoonnummer 0511 541700. 

 
Sollicitatie 
Je sollicitatie met cv kun je tot en met 30 september 2021 sturen naar:  

Afdeling HRM, per e-mail  NLhrm@primo.com 
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