
Wat kun je verwachten:
Wat je vooral  binnen Total Packaging proeft, is de ambitie van 
specialisten die samen iets bijzonders willen neerzetten. Mensen 
die elkaar vanuit hun eigen discipline niet alleen aanvullen, 
maar ook inspireren om out-of-the-box te denken. Binnen Total 
Packaging is er alle ruimte jezelf te ontwikkelen met behulp van 
opleidingen en workshops. Uiteraard mag je bij deze functie 
marktconforme arbeidsvoorwaarden verwachten.

Wij zoeken op korte termijn 
een ervaren en gedreven 

Onderhouds-/Storingsmonteur 
Als Onderhouds-/Storingsmonteur werk je nauwkeurig, preventief en oplossingsgericht en voer je zelf-
standig onderhoudswerkzaamheden uit, stelt de diagnose van storingen en verhelpt deze. Uiteraard 
conform de bestaande specifi caties en protocollen. Je draagt hierbij oplossingen aan ter verbetering 
van de installatie of machines. 

Je vindt het eveneens geen probleem om in diverse ploegendiensten (1-2-3 ploegendienst) te werken, 
afhankelijk van de periode in het jaar. 

Hier herken jij jezelf in:
• MBO niveau 3 Eerste Monteur 

Mechatronica.
• Gedrevenheid en passie hebben 

voor het vak.
• Graag verder willen ontwikkelen 

door interne opleidingen.

Dit vind je leuk om te doen:
• Het controleren van de staat van onderhoud en het uitvoeren 

van onderhoudswerkzaamheden aan machines en installaties;
• Stellen van diagnose van storingen, verhelpen/repareren 

van deze.
• Beschikbaar stellen voor consignatiediensten.
• Rapportage middels het geautomatiseerde onderhouds-/

storingsvolgsysteem.
• Signaleren en melden van onveilige werksituaties.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!

Solliciteren:
Graag ontvangen wij je CV voorzien van motivatie uiterlijk woensdag 17 februari a.s.. 
Heb je vragen dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op (0)341 – 23 20 28 je 
kunt dan vragen naar Eefje Vrenegoor of Esther Luth. Voor meer informatie, neem een kijkje op de 
website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke bedrijfs- en wervingsfi lm.

Jouw kwaliteiten:
• Je hanteert hoge kwaliteits-

normen binnen het eigen werk.
• Je bent in staat je eigen werk 

te structureren en signaleert 
tijdig verstoringen in de 
voortgang.

• Je hebt gevoel voor details 
binnen het eigen werk.

Wil jij aan de slag in 
ons machinepark?

Wie zijn wij?
• De Total Packaging groep is dé maatwerkspecialist in de verpakkingsindustrie.
• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars, Boldking 

en Nespresso.

https://www.youtube.com/watch?v=Bz0HXVbOmvE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5tRWkj1r85o&feature=emb_title

