
 
Voor onze vestiging in Roosendaal zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in de functie van:
MONTEUR TECHNISCHE DIENST - (DAGDIENST)

Stroop jij graag je mouwen op om een storing aan een machine te verhelpen en werk je graag in een klein team binnen 
een internationale organisatie? In deze verantwoordelijke functie verveel jij je geen moment en bieden we je mogelijkheden 
verder te ontwikkelen als monteur.  

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. In onze fabriek in Roosendaal 
maken wij onze eigen (gerecyclede) folie middels vier extrusielijnen. Een continu dynamisch proces waarbij jij In deze 
functie werkt in dagdienst samen met twee TD collega’s en verantwoordelijk bent voor het preventief en regulier onderhoud 
en reparatie aan ons gebouw, onze technische installaties, systemen en voorzieningen. Tevens los je adequaat storingen 
op aan het machinepark waar grote hoeveelheden folie geproduceerd wordt.

WAT GA JE DOEN? 
•  Technische ondersteuning bieden aan het productieproces;
•  Periodiek onderhoud en inspecties van de productielijnen;
•  Identificeren, onderzoeken en zo mogelijk zelfstandig oplossen van storingen en problemen in besturing of   
   apparatuur.
•  Beheren van onderdelen voorraden;
•  Verzorgen van bijbehorende administratie (registraties).
 
WAT VRAGEN WIJ? 
•  Je hebt een diploma op Technisch MBO niveau 3-4;
•  Je hebt kennis van aandrijvingen, pneumatiek, hydrauliek en het lasproces MIG/MAG;
•  Je kunt mechanische componenten vervangen;
•  Bij voorkeur heb je 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 
    proactief en goed in plannen en organiseren;
•  Je vindt het prettig om in een team samen te werken;
•  Je bent bekend met of bereid tot het volgen van cursussen zoals elektrisch schakelen en storing zoeken Elektro.

WAAROM WIJ? 
•  Wij zijn een gezond en groeiend familiebedrijf met ambitie;
• Uitdagende functie op zowel mechanisch als elektro vlak;
• Wij zijn een internationale organisatie in een dynamische sector;
• We hebben een informele bedrijfscultuur met een gezellige personeelsvereniging;
• Er is ruimte voor initiatief en persoonlijke groei;
• We bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een premievrij pensioen. 

MONTEUR TECHNISCHE DIENST 
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HOE ZIET JE WERKDAG ERUIT?

07:45 u

08:30 u

12:00 u

12:30 u

16:30 u 

INTERESSE? 
Stuur je motivatie en CV naar vacature@modiform.nl onder vermelding van “Sollicitatie Monteur TD - Roosendaal” 
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Je begint de dag samen met je collega’s en een lekker bakje koffie. Na een praatje is het 
tijd voor een controle ronde in de fabriek. Daarna een overlegmoment met de productie en 
kwaliteitscontrole of er nog prioriteiten uitgevoerd moeten worden vandaag.

Vandaag is er een storing aan een machine waarmee je aan de slag gaat. Een complexe 
klus die wel even wat tijd kost. Tussendoor drink je een kop koffie en voor je het weet is de 
ochtend alweer voorbij gevlogen.

Het is tijd om je lunch tevoorschijn te halen en even bij te praten met je collega’s.
Eetsmakelijk!

Vanmiddag staat preventief onderhoud op het programma. Tussendoor doe je nog een 
controle ronde zodat de volgende ploeg direct aan de slag kan. Je wordt tussendoor ook 
nog gebeld en je collega meldt een storing. Je komt er direct aan!

De machine loopt weer als een zonnetje en het onderhoud is afgerond. Je zorgt ervoor 
dat je je werkplek netjes achterlaat en rondt je werkzaamheden af voor vandaag. Een 
dynamische dag en je kijkt uit naar morgen! 

mailto:vacature%40modiform.nl?subject=

