
Gloednieuwe, unieke machines, meerdere productielijnen, een no hands pallet warehouse en nog veel meer 
andere technieken kun je vinden op onze productielocatie! Als Onderhoudsmonteur-/storingsmonteur bij 
Total Packaging ga jij ervoor zorgen dat ons machinepark optimaal blijft draaien. Dat doe je door preventief 
onderhoud uit te voeren en door storingen op te lossen. Daarnaast word je on the job getraind, zodat je je 
alle kennis en vaardigheden snel eigen maakt.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!

Solliciteren:
Ben jij op zoek naar een mooie, nieuwe uitdaging binnen een groeiend bedrijf? Wij ontvangen 
graag je cv via recruitment@totalpackaging.nl. Een motivatie meesturen mag, maar hoeft niet.

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 (bereikbaar maandag t/m donderdag).

Voor meer informatie, neem een kijkje op de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke 
bedrijfs- en wervingsfilm.

Jouw taken:
• Controle op staat van onderhoud en 

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren;
• Stellen van diagnose en het oplossen van storingen;
•  Rapportage van werkzaamheden in het 

onderhoudssysteem;
•  Omstellen van productielijnen;
•  Beheren van gereedschap;
•  Het beschikbaar stellen voor consignatiediensten.

Wij zoeken een 
Onderhoudsmonteur/

Storingsmonteur

Wie zijn wij?
• De Total Packaging groep is de 

maatwerkspecialist in de verpakkingsindustrie. 
Wij maken verpakkingen voor onder andere 
Rituals, Heineken, Unilever, Samsung, Hema, 
Mars, Boldking en Nespresso.

Dit bieden wij:
•  Een goed salaris, afhankelijk van leeftijd en 

ervaring op basis van een 36-urige werkweek;
•  Ploegendienst, (bij 2-ploegen 16% toeslag en 

3-ploegen 20% toeslag);
•  8% vakantiegeld, 25 vakantiedagen en een goede 

pensioensregeling;
•  De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en 

cursussen.

Jouw kwaliteiten:
•  MBO niveau 3 Eerste Monteur Mechatronica 

of gelijkwaardig;
•  Je bent leergierig, gedreven en hebt passie 

voor het vak;
•  Stressbestendig, je weet het hoofd koel te 

houden wanneer er een storing is;
•  Je toont eigen initiatief bij het oplossen van 

storingen;
•  Nauwkeurig, je werkt met dure machines;
•  Communicatief vaardig, je kunt goed 

communiceren met je collega’s en met 
externe partijen.


