Wij zijn op zoek naar een allround monteur (m/v)
DG press ServiceS B.V. is een internationale machinebouwer die gespecialiseerd is in het
ontwikkelen, produceren en in bedrijf stellen van hightech web offset drukpersen. Naast de
ontwikkeling en productie van hightech web offset drukpersen bieden wij ook technische
services en producten (drukpersen en componenten) aan de internationale grafische industrie.
Bij DG press werken op dit moment ongeveer vijftig enthousiaste medewerkers die vanuit een
modern kantoor in Hall/Eerbeek (Gelderland) wereldwijd zakendoen. De werksfeer binnen ons
bedrijf kenmerkt zich als informeel, open en collegiaal. De vele projecten, die zich over de
gehele wereld voordoen worden met een hoge mate van teamgeest gerealiseerd. Binnen de
holding is een grote synergie op het gebied van kennis, infrastructuur, service en ontwikkeling.

Functieomschrijving
•

•
•

Als allround monteur houdt je je bezig met diverse werkzaamheden aan nieuwe en
gebruikte machines. Het betreft schoonmaken reviseren, monteren en demonteren
van schakelkasten, modules en drukmachines.
Ook help je bij het zoeken, detecteren en verhelpen van storingen op mechanisch en
elektrotechnisch gebied aan drukmachines en andere installaties.
Er is sprake van werken in de werkplaats, maar er kan incidenteel ook sprake zijn van
bezoek aan klanten m.b.t. installatie en service werkzaamheden.

Functie-eisen
•
•
•
•
•

Een afgeronde MBO/HBO-opleiding in de richting van werktuigbouwkunde,
mechatronisch, besturingstechniek, energietechniek of elektrotechniek
Je hebt Affiniteit met machinebouw
Je hebt bij voorkeur werkervaring en affiniteit met werken in de industrie
Aanvullende opleidingen met betrekking tot normen en/of machinerichtlijn zijn een
pré.
VCA –diploma

Skills
•
•
•
•
•

Je bent flexibel, stressbestendig, zelfstandig, proactief en secuur maar verliest nooit de
klant uit het oog.
Je bent communicatief vaardig en graag in contact met mensen
Je weet van aanpakken en neemt graag het initiatief
Meer dan gemiddelde kennis van Excel
Je hebt de bereidheid tot reizen i.v.m. klantbezoeken.

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Een basissalaris tussen de € 2.500 en € 3.300 bruto per maand
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals, pensioenregeling, reiskostenvergoeding
en eventuele onkostenvergoeding
27vakantiedagen en 13 ADV-dagen
Een uitdagende functie binnen een dynamische, informele organisatie
Een technisch uitdagende baan beginnende als allround monteur met doorgroei
mogelijkheden

