
MODIFORM ZOEKT JOU!
Modiform ontwikkelt en produceert kweek-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw en ver 
daarbuiten. Wereldwijd leveren we meer dan 10.000 unieke artikelen. We halen materialen op uit de 
maatschappij en upcyclen dit tot slimme, duurzame en hoogwaardige producten. Onze klanten vragen 
oplossingen op maat. Als familiebedrijf weten we van aanpakken en houden we de lijnen kort. 
 
Voor de afdeling Extrusie in Scherpenzeel zijn we op zoek naar een nieuwe collega in de functie van:
PLOEGENMONTEUR 
 
Als ploegenmonteur ben je verantwoordelijk voor het adequaat oplossen van storingen aan het machine park 
op de afdeling Extrusie waar folie en potten geproduceerd worden. Daarnaast pleeg je preventief en regulier 
onderhoud en ondersteun je de TD bij groot onderhoud op alle afdelingen. Je maakt onderdeel uit van een en-
thousiast team en werkt in een 5-ploegendienst. Je rapporteert aan het Hoofd TD.
 
 
WAT GA JE DOEN? 
• Beheersen productielijnen, samen met de operators in het team;
• Periodiek onderhoud en inspecties;
• Identificeren en zo mogelijk zelfstandig oplossen van problemen in besturing of apparatuur;
• Controleren productieproces waarbij je een signalerende rol hebt naar de leidinggevenden van zowel de ploeg 
als van de TD;
• Administratie (registraties) verzorgen.

WAAROM JIJ? 
• Je hebt een diploma op Technisch MBO niveau 3-4;
• Je hebt enige jaren ervaring als monteur in een productie omgeving;
• Je bent gericht op het leveren van kwaliteit, weet problemen aan de machine analytisch te onderzoeken, bent 
pro-actief en goed in plannen en organiseren;  
• je vindt het prettig om in een team samen te werken. 

WAAROM WIJ? 
• Afwisselend en verantwoordelijk werk;
• Werken in een gezond en groeiend familiebedrijf met ambitie; 
• Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei; 
• Marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een premievrij pensioen. 
 
 
 
PAST DEZE VEELZIJDIGE BAAN BIJ JOU? 
Stuur je motivatie en CV naar vacature@modiform.nl onder vermelding van “Sollicitatie Ploegenmonteur”.

WWW.MOD IFORM.COM

PLOEGENMONTEUR


