Mechanisch monteur
Locatie: Nieuw Vennep
De DERO GROEP is een familiebedrijf dat bestaat uit de bedrijven DERO, ELTEN,
BOSGRAAF en PACKTECH. Gezamenlijk bieden deze bedrijven klanten de meest
creatieve, innovatieve en bedrijfszekere oplossing op het gebied van robotics, kaas
(be)handeling en -verwerking, convenience en packaging. Hierbij staat kwaliteit hoog in ons
vaandel.
Om deze projecten te realiseren beschikken we over twee productievestigingen, één in Joure
en één in Nieuw-Vennep. Daarnaast is er een flexwerkkantoor in Barneveld. Alle bedrijven in
onze groep werken samen als één organisatie en we beschikken in huis over alle disciplines
die een projectorganisatie nodig heeft: engineering, projectleiding, besturing, assemblage,
montage en service. De werkomgeving is modern en ruimtelijk ingericht en we hechten
waarde aan goede materialen om mee te werken. De DERO GROEP is een platte
organisatie met een informele en collegiale werksfeer.
In verband met de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een:

mechanisch monteur
In deze allround functie ben je verantwoordelijk voor het samenbouwen/assembleren van
machines en het opbouwen van machines/projecten in de werkplaats en bij de klant. Dit
kunnen robotinstallaties zijn, maar ook kaasverwerkingsinstallaties zonder robot. Naast
mechanische werkzaamheden verricht je elektrotechnische werkzaamheden zoals
bekabeling- en aansluitwerkzaamheden.
Tijdens assemblage en opbouwvoorbereiding ben je werkzaam in de werkplaats in Nieuw
Vennep. Voor montage en inbedrijfstellen van de installatie ben je werkzaam bij de klant op
locatie. Tijdens deze inbedrijfstelling ben je veel onderweg en maak je lange werkdagen.
Voor de uitoefening van deze functie kun je gebruik maken van een auto, laptop en mobiele
telefoon.

Functie-inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•

Opbouwen van projecten, zowel mechanisch als elektrisch
Bouwen/assembleren in bedrijf of op locatie
Afstellen van machines
Aanpassen van machines/installaties in bedrijf of op locatie en het inregelen en
inbedrijfstellen daarvan
Vervaardigen en repareren van onderdelen
Elektrotechnische werkzaamheden zoals bekabelen en elektrisch aansluiten van
machines/installaties
Onderhoud- en servicewerkzaamheden bij de klant
Bij toerbeurt (circa 1x per 8 weken) uitvoeren van storingsdienst

Functie-eisen
•
•
•
•
•

VMBO/MBO werk- en denkniveau
Kennis van aandrijvingen en besturingen, mechanica
Inzicht in werking van machines en processen
Technisch inzicht, zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig
Kennis van robotwerking en –besturing of bereid zich dit eigen te maken

•
•
•
•
•
•

Kennis van pneumatiek, sensortechniek, elektrotechniek (zwak- en krachtstroom)
Kennis van materialen en mogelijke bewerkingsprocessen
Affiniteit met (productie)automatisering
Lezen van technische tekeningen
RVS lassen (TIG)
Ervaring met bewerkingsmachines t.b.v. aanmaak onderdelen zoals
afbraamapparatuur, handmachines, boren, zagen, draaien en zetten

Kwaliteiten
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig, creatief en praktisch ingesteld
Je bent accuraat en beschikt over analytisch vermogen
Je bent stressbestendig, flexibel en commercieel ingesteld
Je kunt goed improviseren en inspelen op wisselende omstandigheden
Correcte omgangsvormen en goede uitdrukkingsvaardigheid
Je bent een harde werker met een no-nonsense instelling

Aanbod
Een allround functie met een grote mate van zelfstandigheid bij een dynamisch bedrijf met
goede arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Interesse? Stuur ons dan je motivatie en CV naar vacature@derobv.nl.

