
Hydro Extrusion Drunen B.V. (voormalig SAPA 

/ Alcoa) is dé expert op het gebied van alumi-

nium. De eigen business unit Pole Products 

produceert uit geëxtrudeerde profielen licht-

masten, vlaggenmasten, verkeersregelinstal-

laties en overige constructies op het gebied 

van de infrastructuur. We leveren vanuit 

Drunen aan klanten uit diverse industrieën 

overal ter wereld. Ervaar wat technische 

know-how, expertise in design, aandacht 

voor milieu en veiligheid, en meer dan 50 jaar 

ervaring voor jou kunnen betekenen. Heb jij 

altijd al willen werken in omgeving waar je 

op technisch gebied bezig bent en doorgroei-

mogelijkheden hebt? Dan is deze baan iets 

voor jou!      

Elektrisch storingsmonteur (5-ploegendienst)
Ter versterking van onze Technische Dienst zoeken wij een gedreven kandidaat voor de 

functie van storingsmonteur. Je ondersteunt samen met je collega en zelfstandig, in ploegen-

dienst, de productieafdelingen met het snel en duurzaam oplossen van storingen aan ons 

machinepark. Met jouw passie voor techniek ben je professioneel, flexibel en veelzijdig bezig 

met mn: hydrauliek, pneumatiek en verschillende besturingssystemen. Je helpt je collega’s 

met het uitvoeren van preventief onderhoud en doorvoeren van technische verbeteringen.

Je komt te werken in een informele en resultaatgerichte omgeving met zeer goede toe-

komstperspectieven.

Jouw profiel

 Je hebt bij voorkeur een afgeronde MBO-4 opleiding in de richting van Elektrotech- 

 niek of Elektronica.

 Je hebt kennis van Siemens en Allen Bradley PLC’s en frequentieregelaars.

 Je hebt vaardigheden in de basis metaal bewerkingen (draaien, frezen, lassen).

 Je hebt kennis van hydrauliek en pneumatiek.

 Je hebt kennis van basis elektrische besturingstechnieken en NEN3140.

 Je hebt een aantal jaren werkervaring op het gebied van storingsdienst medewerker  

 binnen een onderhoudsafdeling van een productiebedrijf.

 Je herkent jezelf als pro-actief en resultaatgericht.

 Je kunt zowel zelfstandig werken, maar ook als teamspeler.

 Je bent woonachtig in de omgeving van Drunen.

 Je communiceert makkelijk met operators, collega-monteurs en leiding, voor jou is  

 dat geen enkel probleem.

Wat bieden wij? 

 Een informele maar professionele werkomgeving, waar veilig werken de hoogste  

 prioriteit heeft;

 Een marktconform salaris (groei in salaris is mogelijk);

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract;

 Opleidingen intern en/of extern om je de kans te geven door te ontwikkelen;

 Een goede ploegentoeslag (30 % voor 5-ploegen);

 27 vakantiedagen en 13 ATV dagen;

 8% vakantiegeld en 4% eindejaarsuitkering;

 Allerlei andere collectieve voordelen: Cafetariaplan (computer, fiets e.d.) en korting  

 op jouw sportschool!

Ben je geïnteresseerd? 
Maak dan van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:

https://www.werkenbijhydroextrusionbenelux.com/vacature/24/elektrisch-

storingsmonteur-5-ploegendienst/solliciteer


