
Het bedrijf Berry Global (voorheen PGI Nonwoven) is een internatio-

naal prodcutiebedrijf met een focus op productie van niet-geweven 

textiel producten. Denk hierbij aan het absorberend materiaal wat 

in luiers zit, kleding en afdekmateriaal wat gebruikt wordt in een 

operatie kamer. 

En uiteraard allerlei soorten doeken die gebruikt worden in de 

schoonmaak- of automotive industrie. Bij Berry Global hebben we 

een focus op LEAN/6Sigma en proces verbetering.

Onderhoudsmonteurs
In onze uitdagende productieplant in Cuijk zijn we op zoek naar Onderhoudsmonteurs voor ons Technische Dienst team 

om zodoende de stap van "good" to "great" te kunnen maken.

Wat ga je zoals doen?
• Analyseren van machinestoringen in geautomatiseerde procesbesturingsapparatuur
• Vaststellen van de aard en de omvang van de uit te voeren reparatie, c.q. op te he� en storing, alsmede van de te verwachten 
 tijdsduur
• Verhelpen van technische storingen aan productiemachines
• Verrichten van aanpassingen/modi� caties van het elektrotechnische deel van apparatuur op basis van daartoe ingediende 
 voorstellen
• Het verrichten van preventief onderhoud aan het machinepark;

Wat breng jij mee?
• MBO werk- en denkniveau
• Zelfstandige monteur die zich thuis voelt in een onderhouds productieomgeving
• Gezonde dosis accuratesse
• Kwaliteitsbewuste teamplayer
• Enige jaren werkervaring bij voorkeur in een soortgelijke omgeving
• Werken in consignatie- en 5-ploegendienst
• Iedere dag beter willen presteren en je graag willen ontwikkelen
• Kennis van NEN 3140 en als het kan ook graag PLC | S5 | S7

Wat bieden wij jou?
• Prettige, informele werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief
• Veel afwisseling en uitdaging
• Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
• Goede arbeidsvoorwaarden: gemiddeld startsalaris van €2338 exclusief ploegen (128%) | gemiddelde werkweek van 33,6 uur | zeer  
 interessante pensioenvoorziening (slechts 1,8% eigen inleg vanaf het 4de jaar, eerste drie jaar volledig vergoed door de 
 werkgever) | 25,5 vrije dagen

Wil je solliciteren?

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan je C.V. 

met motivatie naar: margotroelofs@berryglobal.com


