
 

 

 

Vacature 

 

  MONTEUR ELEKTRO & 

  TECHNISCHE  

AUTOMATISERING 

 

Ben jij een techneut in hart en nieren, heb je affiniteit met machinebouw en ervaring met 

elektrische installaties en machinebesturingen? Vind je het leuk om in een klein team direct 

betrokken te zijn bij en mee te werken aan het continue verbeteren van onze processen? Dan 

maken we graag kennis met jou!  

Als monteur elektro en technische automatisering ben je als onderdeel van de afdeling 

onderhoud medeverantwoordelijk voor het onderhouden van  productiemachines en 

installaties. Je bent in teamverband bezig met het uitwerken en verbeteren van onze 

productieprocessen, machines en installaties. 

Daarnaast geef je ondersteuning aan de Technische Dienst op het gebied van planning en 

uitvoering van elektrotechnisch onderhoud. 

 

Taken: 

- Voorbereiden en uitvoeren van algemene onderhoudswerkzaamheden. Ter beschikking 

stellen van tekeningen, schema’s, softwarebeschrijvingen, ladderdiagrammen en 

normen. Bestellen van benodigdheden en onderdelen. 

- In bedrijf stellen van installaties, apparaten, machines, schakelkasten, etc. 

- Meedenken bij het oplossen van problemen tijdens het bouwen en in gebruik nemen van 

machines en installaties. 

- Bouwen van machinebesturingen i.s.m. het projectteam. 

- Lokaliseren, analyseren en verhelpen van storingen. 

- Verantwoordelijkheid dragen voor het controleren en testen van elektrische systemen, 

apparatuur en installaties, beoordelen of deze voldoen aan de gestelde normen en 

voorschriften en hierover advies geven aan de bedrijfsleiding. 

- Je hebt een sterke focus op vernieuwing en automatisering.  

- Je werkt gestructureerd, ordelijk en nauwkeurig. 

 



Functie-eisen: 

- Je bent in het bezit van een MBO diploma Elektrotechniek of Mechatronica. Of 

gelijkgesteld door ervaring. 

- Je hebt minimaal 3 jaar of meer ervaring in het vakgebied. 

- Je bent goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. 

- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

- Je bent woonachtig op bereisbare afstand van de genoemde regio. 

 

Wat hebben wij te bieden? 

- Een veelzijdige en zelfstandige fulltime functie, waarin jouw creativiteit en initiatieven 
ruimte krijgen. 

- Je maakt deel uit van een kwaliteitsbewust team binnen een zelfstandig en solide bedrijf. 

- Enthousiaste en betrokken collega’s, die met elkaar iets willen presteren. 

- Een inspirerende werkomgeving in een platte organisatie met korte lijnen. 

- Een prima salaris conform CAO Metaalbewerkingsbedrijf; 

- 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen per kalenderjaar; 

- Reiskostenvergoeding vanaf 10 km; 

- Uitruil van arbeidsvoorwaarden is mogelijk; 

- Collectiviteitskorting op zorgverzekering. 

 

Over Kerckhaert 

Kerckhaert is ’s werelds grootste onafhankelijke hoefijzerproducent. Om zijn vooraanstaande 

positie te bereiken heeft het bedrijf altijd zijn kernwaarden voorop gesteld: de totale inzet voor 

dealers en compromisloze productinnovatie en -kwaliteit sinds de oprichting in Nederland in 

1906. Beheerd door vier generaties van de familie Kerckhaert heeft het bedrijf altijd zijn 

voorsprong behouden, niet alleen door het herkennen van veranderingen in de markt, maar ook 

door trends te zetten voor anderen om te volgen. De eerste grote verandering kwam toen, door 

de komst van de auto, het paard gebruikt werd voor sport en recreatie in plaats van een primair 

vervoermiddel. Kerckhaert was de eerste die op deze verandering reageerde, door zijn 

assortiment van producten uit te breiden om aan de behoeften van de sportliefhebber te 

voldoen. Vandaag de dag, met meer dan 1500 verschillende modellen in het Kerckhaert 

assortiment, en met de voortdurende invoering van nieuwe hoefijzers, blijft de Koninklijke 

Kerckhaert Hoefijzerfabriek de leider in het veld. 

 

Herken jij jezelf in de bovenstaande vacature van Monteur elektro en technische 

automatisering? Vul dan snel het sollicitatieformulier in!  

https://share.hsforms.com/141W5BzxmSs2FfDg0fbv_aA3k5pe

