
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.

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?

In de functie van onderhoudsmonteur werk je in een twee-ploegendienst, met uiteraard de daarbij behorende
ploegentoeslag van 15%. Je werktijden zijn afwisselend van 05:30 tot 14:15 of van 13:00 tot 22:00. Op vrijdag
gaan we een uurtje eerder naar huis om het weekend te vieren!

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van luxe werkbladen, gevestigd in Deurne. Onze internationale
klantengroep weet dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn. We groeien al jaren gestaag
en we blijven investeren. In 2023 willen we bijvoorbeeld een nieuw pand van 16.000m2 openen ter uitbreiding
van onze faciliteiten.
Werken bij Jetstone betekent samenwerken, maar zeker ook samen lachen. Niet alleen tijdens het werk, maar
zeker ook bij de talloze gezellige feestjes en uitstapjes. We hebben een fijne, gezonde werkomgeving waar je je
talenten kunt benutten. En we investeren graag in een lange termijn relatie met onze medewerkers; niet voor
niets hebben we jaarlijks diverse jubilarissen in ons midden ;)

- WANTED BIJ JETSTONE -

Hallo, ik ben Han! Heb je nog vragen over
deze functie? Neem dan gerust even

contact met me op: 06-81623412

Hoi, ik ben Marian! Wil je solliciteren? Doe
dat dan via onze website of stuur mij je cv

en korte motivatie: hrm@jetstone.nl

DEURNE

tel:06-81623412

