De Wit B.V. (±120 medewerkers) is uniek als producent van lichte bevestigingen, met het accent op gehard stalen
nagels. Het bedrijf produceert en ontwikkelt op de hoofdvestiging in Helmond en heeft eigen verkoopkantoren in
Duitsland en Frankrijk. Met het A-merk DON QUICHOTTE is wereldwijd een uitstekende reputatie in meer dan 60
landen opgebouwd. Tevens wordt een uitgekiend programma van kunststof bevestigingen aan de bouw, elektro- en
sanitair branche geleverd. De Wit is wereldwijd een ervaren full service partner voor standaard bevestigings- en
installatieproducten onder private label met een marktconforme kwaliteit. Het bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid
en richt zich vooral op continuïteit van de onderneming en behoud van de werkgelegenheid voor de medewerkers. Er
vindt daarom nu ook langzaam een verschuiving plaats van productie van gehard stalen producten naar handel in
kunststof producten. Ter versterking van de afdeling Technische Dienst zijn wij op zoek naar een zelfstandig

Monteur Mechatronica

De Functie
Wat verwachten wij van je:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het machinepark door middel van het
uitvoeren van gepland en ongepland onderhoud en het verrichten van aanverwante werkzaamheden. Je vindt het een
uitdaging om zelfstandig te werken en oplossingen te bedenken.
Je werkt in teamverband op de afdeling Technische Dienst. Het betreft een veelzijdige fulltime functie binnen een
internationaal bedrijf.
Gevraagd
Wat vinden wij dat je moet kunnen:
MBO Mechatronica aangevuld met specifieke vaktechnische machinegerichte kennis
Enkele jaren ervaring is een pre
Je moet zelfstandig kunnen programmeren en kunnen werken met diverse meetinstrumenten
Kennis en ervaring met PLC’s is een pre
Flexibele instelling met een hands-on mentaliteit met name in het zoeken van storingen
Storingsdienst doen
Betrokken en proactief
Geboden
Een veelzijdige functie binnen een compact team waar op een informele en prettige manier wordt samengewerkt.
Ruimte voor eigen initiatief en mogelijkheden de functie verder uit te bouwen.
Een organisatie met veel ambities en een gezond toekomstperspectief die volop in ontwikkeling is en waar jouw
talenten en kwaliteiten worden gewaardeerd en waar je ruimte krijgt voor verdere ontwikkeling. Marktconforme
arbeidsvoorwaarden. Het betreft een bij voorkeur fulltime (40 uur) functie.
De CAO Metalektro is van toepassing.
Sollicitatie met cv kan je sturen aan:
De Wit B.V.
T.a.v. Mevr. A. Hendriks, Afd. Personeelszaken
Postbus 60
5700 AB HELMOND
Email: pz@dewit-helmond.nl

