
Vanwege de groei van de organisatie zoeken wij op korte termijn ter uitbreiding van ons team een:

“ELEKTROMONTEUR BUITENDIENST”

Buitendienst bij CPS

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het plaatsen, bekabelen en aansluiten van CPS eindverpakkingslijnen op locatie bij de klant. Deze 

klanten bevinden zich voornamelijk in Europa, maar ook buiten de EU zoals Amerika, Australië en Rusland. Het uitvoeren van een I/O check en het 

verhelpen van eventuele elektrische storingen behoren ook tot de functie. 

Wat wij zoeken…

	 Je hebt een opleiding MBO Elektrotechniek (of gelijkwaardig) en bent in het bezit van een VCA diploma. 

	 Enige werkervaring in de elektrotechniek, pré je ervaring hebt in de machinebouw. 

	 Je bent een echte teamplayer die zich in een klein hecht team thuis voelt. 

	 Een reisbereidheid van ongeveer 80% (weekenden proberen wij je vrij te houden). 

	 Verder heb je geen 9 tot 5 mentaliteit en steek je de handen graag uit de mouwen. 

	 Je bent een persoon die vriendelijk met klanten omgaat.

	 Je hebt ook een rol als ambassadeur van de organisatie en voelt je hier in thuis.

	 Je beheerst naast de Nederlandse taal ook Engels en/of Duits. 

Wat wij bieden…

	 Zelfstandige, afwisselende en uitdagende functie

	 Een hechte, dynamische werkomgeving 

	 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbij het salaris afhankelijk is van leeftijd en werkervaring. 

	 Internationale werkervaring

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar i.soudant@c-p-s.nl.

Case Packing Systems B.V. te Stramproy ontwikkelt en verkoopt hoogwaardige machines voor de 
eindverpakking van producten. Deze machines, die voornamelijk wordt geleverd aan de voedings- en 
genotmiddelen- industrie, varieert van casepackerlijnen, dozen-opzetsystemen en transportsystemen 
tot complete ‘turn-key’ projecten. 

Sinds de oprichting in 1988 heeft CPS zich sterk gericht op de export van haar producten, zowel binnen 
als buiten Europa. In een uiterst prettig en familiair werkklimaat in moderne bedrijfsruimten werken 
nu een 80-tal medewerkers aan klantgerichte oplossingen voor de eindverpakking van allerlei soorten 
zakken, alsook vormvaste producten, in dozen en kratten containers etc.

MAKING THE IMPOSSIBLE PACKABLE

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rolph Broens, tel. 0495 56 66 00.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Ilse Rietjens-Soudant, tel. 0495 56 66 00.


