
 

  

MONTEUR MET LEIDINGGEVENDE ERVARING 
Op zoek naar een verantwoordelijke baan als monteur in de bulkhandling industrie met als werkgebied Nederland en België?  

Lees dan vooral verder! 

 

WAT GA JIJ ALS MONTEUR DOEN? 
Het verzorgen van inspecties aan bulkhandling apparaten en 

bijvoorbeeld montagewerkzaamheden van zowel transport- als 

elevatorbanden en aanverwante componenten voor de bulk- 

en procesindustrie. Maar ook montage van elektronische 

apparaten en diverse reparatiewerkzaamheden. Je geeft 

leiding aan collega-monteurs en onderaannemers. Je regelt 

werkvergunningen, bent verantwoordelijk voor de 

urenregistratie en onderhoudt het contact met de klant 

(inclusief aftersales). Incidenteel werk je ook in de 

binnendienst. 

 

JOUW PROFIEL 
Jij: 

 Hebt een MBO-niveau 4 opleiding in de richting 

werktuigbouwkunde 

 Hebt 10-15 jaar ervaring als monteur waarvan 5 jaar 

als leidinggevend monteur 

 Bent 40 uur in de week beschikbaar (overuren 

worden betaald) 

 Woont binnen een straal van 20 km van Pijnacker 

BELANGRIJK VOOR HET UITOEFENEN 

VAN DEZE FUNCTIE 
Jij voelt je thuis in de branche waarin Muller Beltex opereert, 

vindt veiligheid van groot belang (inclusief vol VCA), bent in 

het bezit van een rijbewijs en hebt geen verdere beperkingen 

die het werk kunnen beïnvloeden. Op hoogte werken hoort 

hier ook bij. 

 

WAT JIJ VAN ONS KAN VERWACHTEN 
Een verantwoordelijke baan als monteur met veel 

zelfstandigheid in een groeiend bedrijf met een marktconform 

salaris en uitstekende ondersteuning van je collega’s op de 

binnen- en buitendienst. 

 

GEÏNTERESSEERD? 
Stuur je motivatiebrief en CV op vóór 28 april 2017 aan de 

heer Willem van der Wouden 

(Willem.Vanderwouden@mullerbeltex.com) o.v.v. 

leidinggevend monteur.  

 

Voldoe je aan de eisen en twijfel je nog? Bel dan even met 

Willem van der Wouden via telefoonnummer 06 - 51507643 

tussen 10:00 – 12:00 uur. 

 

 
 
 

 
OVER MULLER BELTEX 
Als service- en kennisleverancier leveren wij een range aan componenten voor de agrarische en industriële bulk- en procesindustrie 
voor het horizontaal en verticaal transporteren en verwerken van grondstoffen. Samen met onze markt- en productkennis, wordt altijd 
een economische oplossing met een maximale levensduur gevonden voor specifieke vraagstukken. Door productmerken op voorraad 
worden klanten snel voorzien van service en wordt stilstand van installaties voorkomen en de efficiëntie verbeterd. Met alle nationale 
en internationale opgedane kennis en ervaring en Total Cost of Ownership aanpak, ontzorgen wij klanten met langere standtijden, 
hogere capaciteiten en/of lagere kosten per ton getransporteerd product als gevolg. 
 


