
De Rompa Group is toonaangevend in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van kunststof producten, verpakkingen, assemblagede-

len en volledig afgewerkte kunststof producten met elektronica.

Bij de Rompa Group maken we kunststof producten door middel van spuitgieten en thermovormen. Voeg daarbij ons vermogen om 

onderscheidende decoratietechnieken te gebruiken om uw producten te laten opvallen in de markt en, indien nodig, de halffabrikaten 

of eindproducten te assembleren met ingebouwde elektronica, en we kunnen u verzekeren dat de plastic producten aan al uw wensen 

voldoen. eisen van begin tot eind., verpakkingen, assemblagedelen en volledig afgewerkte kunststof producten met elektronica.

Je vindt de Rompa Group op maar liefst 3 continenten; kunststoffabrikant met zowel zijn roots als zijn hoofdkantoor gevestigd in de poort 

naar Europa... Nederland. Hier zijn ook onze kernwaarden ontstaan: onderzoekend, coöperatief en recht door zee. Welkom bij de Rompa 

Groep!

Maintenance Technician / Onderhoudsmonteur
Locatie: Boxtel

Over het werk
Als onderhoudsmonteur sta je op de afdeling ETS en ben je verantwoordelijk voor het verrichten van onderhouds-, reparatie-, revisie-, 

nieuwbouw-, innovatie-, programmeer- en storing werkzaamheden aan machines en installaties op mechanisch, hydraulisch, pneuma-

tisch, elektrotechnisch en elektronisch gebied vinnen de gehele organisatie. De maintenance technician is een belangrijke schakel in het 

onderhoud van de complete machinepark. Jouw werkwijze is planmatig, efficiënt en gericht op verbetering.

 

Vereisten
   Minimaal MBO niveau 3 (BBL traject is bespreekbaar).

   1 tot 2 jaar (langer altijd) of schoolverlater ervaring.

   Je hebt praktijkervaring in een soortgelijke functie.

   Je bent klant-, team- en organisatiegericht.

   Fulltime/parttime.

   Affiniteit in de techniek.

   Uitdagend, proactief en een leergierig persoon.

   Je beschikt goed over de Nederlandse taal, en redelijke kennis van de Engelse taal.

Wat biedt Rompa aan
   Een goede functie binnen een technisch hoogwaardige organisatie die continu wil verbeteren.

   Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan die passen bij de functie.

   Vakantiedagen en ADV dagen volgens de CAO Klein Metaal.

   Goed salaris volgens de cao op basis van ervaring en leeftijd.

   Werk intiem verband met een goede werksfeer.

Wil je solliciteren?
Lijkt je dit een leuke uitdaging, solliciteer dan zo snel mogelijk! 

Stuur je CV en motivatiebrief naar: remon.poirters@rompagroup.com

Maatregelen tegen het coronavirus: Dragen van een mondkapje. Anderhalve meter afstand.

 


