
 

 

 

          
Surface Treatment zoekt wegens uitbreiding naar een zelfstandige 
 

Medewerker Technische Dienst voor onze plant in Maasbracht. 

 
 
Je verhelpt zelfstandig storingen aan ons machinepark, gereedschappen en apparatuur. Preventief 
onderhoud en revisie van apparatuur en machines en het signaleren van stagnaties horen bij je 
dagelijks werk. In een team van twee ervaren onderhoudsmonteurs en de Teamleader TD 
ondersteun je onze productieteam ploegen in de hoogwaardige oppervlaktebehandeling van 
aluminium onderdelen voor de machinebouw, maar ook in de aerospace-, automotive- en 
semiconductor industry. Je bent een vliegende keep en je hart klopt elektronisch, maar je bent niet 
bang voor vieze handen en voelt je verantwoordelijk voor hetgeen je tegen komt. 
 
Karakter en kwaliteiten 
Je verricht je werkzaamheden weliswaar zelfstandig, want je beheerst je vak, maar werkt graag in 
een team. Je collega’s hebben elk hun kwaliteiten maar samen staan jullie sterk om de productie te 
ondersteunen in oplossingen. Jij bent een echte E-man, maar weet op W-vlak je mannetje best te 
staan. Je ziet werk liggen en weet de rust te bewaren door prioriteiten te stellen. Soms weet je dat je 
op moet schalen. Ons productieteam werkt namelijk dag en nacht in drie ploegen, zij moeten door. 
Jij werkt overdag aan het machinepark, en met je collega’s draai je bij toerbeurt consignatiedienst. 
Je bent een doener die ook denkt en staat stevig in je veiligheidsschoenen. 
 
Kennis en kunde 
- MTS Elektrotechniek; 
- 2- 4 jaar relevante werkervaring in een productieomgeving; 
- Kennis van elektro (must), werktuigbouw, lassen; 
- Heftruckcertificaat; 
- Kennis van tekeninglezen, omgang met gevaarlijke stoffen 
- Bereid tot het werken in consignatiedienst; 
- Beheersing Nederlands en Engels. 

Wat mag je van ons verwachten? 
Uitdagend werk in een innovatie gedreven organisatie vol gepassioneerde vakmensen. Ruimte voor 
ontwikkelingen binnen je vakgebied, ontwikkelingen van de organisatie in de internationale markt, 
ontwikkeling van jezelf. Betrokken collega’s met veel ervaring die uitkijken naar je komst. Een nette 
beloning volgens de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. Diverse opleidingsmogelijkheden en voldoende 
tijd voor ontspanning (25 vakantiedagen, 13 ATV dagen op fulltime basis). 
 
Surface Treatment richt zich op de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technische 
oppervlaktebehandeling van met name aluminium producten. Wij kennen klanten met diverse 
industriële achtergronden: van automotive, machinebouw, de semi conductor industrie tot lucht- en 
ruimtevaartindustrie. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel en Surface Treatment 
voldoet daarbij aan eisen als ISO 9000, AQAOP-2110, AS9100 en NADCAP. Surface Treatment is 
een jonge en innovatieve organisatie in een veeleisende omgeving, groeit en is volop in 
ontwikkeling! 
 
Contact 
Neem gerust op http://www.surfacetreatment.nl/nl een kijkje in onze wereld. Herken jij jezelf in dit 
profiel en onze organisatie, dan ontvangen we graag je CV en motivatie via 
recruitment@surfacetreatment.nl onder vermelding van de vacaturenaam. 
 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
Surface Treatment is gesloten in week 31 en 32. Je hebt dus even de tijd om een prachtige reactie te schrijven. Na onze 
zomersluiting gaan wij meteen weer met je reactie aan de slag. 
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