
ONDERHOUDSMONTEUR

Wat kun je voor ons betekenen?
In onze moderne fabrieken maken we keukenbladen, werkbladen voor bedrijfskantines en ander maatwerk. 
Als onderhoudsmonteur ben je, in een team van zes collega’s, dagelijks bezig met het verhelpen én (pro-
actief) voorkomen van storingen. Maar ook met het onderhouden, repareren en verbeteren van cnc-
machines en installaties. Je werkt daarvoor nauw samen met collega’s en met eventuele ingeschakelde 
bedrijven. Een belangrijke baan, want jij zorgt ervoor dat ons productieproces optimaal blijft functioneren!
 
Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie?
 ▪ Je hebt een afgeronde MBO-opleiding in dit vakgebied en ervaring met technische 

onderhoudswerkzaamheden in een productieomgeving.
 ▪ Je houdt van afwisseling en hebt interesse in elektronische, pneumatische, werktuigbouwkundige en 

mechanische werkzaamheden.
 ▪ Je werkt ordelijk en kunt (storings)analyses maken en deze vertalen naar concrete oplossingen.
 ▪ Je houdt van een lolletje op zijn tijd en hebt een gemotiveerde, sociale werkhouding.

In deze functie werk je in een twee-ploegendienst, met uiteraard de daarbij behorende ploegentoeslag van 15%. Je 
werktijden zijn afwisselend van 05.30 tot 14.15 en van 13.00 tot 22:00. Op vrijdag gaan we een uurtje eerder naar huis om 
het weekend te vieren :)
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Interesse om te solliciteren?
Stuur dan een e-mail met je 
gegevens en korte motivatie 
naar Marian van Bree:
hrm@jetstone.nl

JETSTONE
Florijn 9

5751 PC Deurne

@JetstoneNL

@Jetstone_

jetstone-bv

www.jetstone.nl Heb je nog vragen?
Bel dan even naar Han 
Verberne! Hij weet je alles te 
vertellen over deze functie:
0493-352050

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van stenen werkbladen. Keukendetaillisten en interieurbouwers in 
Nederland, België, Duitsland en Zweden weten dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn.
Werken bij Jetstone betekent samenwerken. In onze platte organisatie staan we open voor suggesties en nemen we 
medewerkers graag mee in nieuwe ontwikkelingen. We werken samen hard, maar vieren ook zeker samen successen; 
van jubileumfeest tot voorjaarsborrel en van Vrienden van Amstel tot uitstapjes met de personeelsvereniging.
Ben jij op zoek naar een werkgever waar je je talenten kunt benutten? Lijkt het je een uitdaging om bij te dragen aan 
een mooi kwaliteitsproduct? En hecht je waarde aan een informele sfeer en een no-nonsense mentaliteit? Dan past 
Jetstone, als financieel gezond en betrouwbaar bedrijf, wellicht uitstekend bij jou!


