
 

 

 

 
 

 
 

  

Monteur technische dienst 
 
Draag jij als monteur TD bij aan de verdere professionalisering van 

onze TD? Samen met jouw TD-collega ben je verantwoordelijk voor 
o.a. het inspecteren, repareren, vervangen, onderhouden en 

omstellen van apparaten, machines en installaties. Een dagelijkse 
mix van verschillende interessante werkzaamheden. Onze TD is dan 

ook een belangrijke schakel in de continuïteit van onze productie.  
 

Neem je graag verantwoordelijkheid? Spreekt het werken aan 
technische installaties in een productieomgeving jou aan?  
Werk je graag samen, maar ben je zelfstandig in je werk?  

Dan ben jíj misschien wel onze nieuwe collega! 
 

Het volgende vragen we verder nog: 
✓ werkervaring binnen een technische productieomgeving in een 

soortgelijke functie 
✓ afgeronde technische opleiding op minimaal MBO-3-niveau 

en/of door werkervaring dit niveau verkregen; aangevuld met 
specialisatie(s) ondermeer op het gebied van veiligheid en 

gezondheid (pré), zoals certificaat Inspectie elektrische 
arbeidsmiddelen conform NEN 3140 & VCA VOL (of bereid deze 

z.s.m. te behalen) 
✓ ervaring met onderhoudsmanagementsystemen (pré) 

✓ gedegen kennis van elektronica en besturingstechniek 
 

Wat bieden wij jou?  

✓ een fulltime baan in dagdienst (32-38 uur is bespreekbaar)  
✓ salaris afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring  

        tussen € 2.785 en € 3.600 bruto per maand 
✓ 25 vakantiedagen en 13 ATV-dagen per jaar  

✓ reiskostenvergoeding  
✓ contract voor een jaar met de intentie deze om te zetten in  

        onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid 
✓ toepassing van de CAO metaalbewerkingsbedrijf (per 1 maart  

        2023 CAO-verhoging van 3,25%) 
✓ volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen via cursussen 

 en opleidingen 
 

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature? Solliciteer met 
je CV en korte motivatie: marjolein.degroot@polem.com. 
Als je eerst informatie wilt, bel dan met Peter Haverkamp, 

productiemanager a.i. 06 – 48 27 75 40. Wij zien uit naar jouw 
bericht! 
 
Vrijblijvend aangeboden kandidaten, in welke vorm dan ook, van niet geselecteerde leveranciers 
van Polem B.V. worden beschouwd als eigendom van Polem B.V.; op enigerlei vergoeding kan 
derhalve geen enkele aanspraak worden gemaakt. 
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