
 

 

  

 

 

 

                                              

 

 

VACATURE Allround monteur / WTB met affiniteit elektro (1,0 fte) 
 

Locatie   : Nijverdal - Nederland 

Minimale opleiding  : MBO+ 

 

 

 

TenCate Outdoor Fabrics ontwikkelt en produceert al meer dan 65 jaar tentdoek en zonweringdoek voor 

de recreatiemarkt. TenCate Outdoor Fabrics is daarbij marktleider in diverse kampeersegmenten en heeft 

de reputatie van innovatieve en betrouwbare partner. Naast deze leidende positie in de kampeermarkt 

bouwt TenCate Outdoor Fabrics bv aan nieuwe markten. Deze nieuwe markten zullen in de komende jaren 

additionele groei gaan brengen die passen in de ambitieuze plannen van de onderneming. Zie voor meer 

informatie onze website  www.tencateoutdoorfabrics.com. 

 

TenCate Outdoor Fabrics is sinds augustus 2021 onderdeel van de Heytex groep, ontwikkelaar en 

producent van functioneel en technisch textiel. 

 

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid doneert TenCate Outdoor Fabrics al 

vele jaren stof voor jassen met aanritsbare slaapzakken, die door de Stichting Sheltersuit gemaakt worden 

voor daklozen en vluchtelingen. Voor meer informatie zie www.sheltersuit.nl  

 

 

Wat wordt er van je verwacht in deze functie? 

Vanuit de discipline Technische Dienst val je als allround monteur onder de verantwoordelijkheid van de 

Teamleider Technische Dienst. 

 

Als allround monteur bent je in dagdienst verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud en 

reparatiewerkzaamheden. Je zorgt er voor dat het productieproces optimaal verloopt. Je hebt een goed 

technisch inzicht en signaleert, en analyseert op deze manier snel elektronische- en mechanische 

storingen. Je verhelpt storingen aan productie installaties, je reviseert machine onderdelen en voert 

procesverbeteringen uit en begeleidt deze. Net als preventief en correctief onderhoud op mechanisch- en 

elektrotechnisch gebied. Je hebt overleg met je collega’s en de Teamleider TD over de werkzaamheden, 

voortgang en bijzonderheden. Dit alles in dagdienst, echter indien nodig bereidt en flexibel om storingen 

buiten dagdienst op te pakken.  

http://www.tencateoutdoorfabrics.com/
http://www.sheltersuit.nl/


PAGINA 

2/3 

 

 

Functiedoel en inhoud 

- Zelfstandig uitvoeren van (preventief) onderhoud, reparaties en revisies aan machines en 

installaties; 

- Opheffen van storingen aan machines en installaties; 

- Je krijgt te maken met alle facetten van techniek gerelateerd aan werktuigbouwkunde en 

elektrotechniek; 

- Uitvoeren van periodieke inspecties aan bewaking, registratie en beveiliging van apparatuur, 

installaties i.c. processen, teneinde vast te stellen of systemen juist functioneren en onveilige 

situaties tijdig onderkend en gecorrigeerd kunnen worden; 

- Verhelpen van storingen, a.d.h.v. ontvangen meldingen, onderzoeken en adviseren over het 

oplossen/voorkomen van storingen, zodanig dat apparatuur/installaties juist werken, processen 

veilig kunnen worden hervat en productiestagnatie tot een minimum beperkt blijft; 

- Meewerken bij door externe installatiebureaus/leveranciers uit te voeren werkzaamheden i.c.m. in 

bedrijf stellen en uittesten van nieuwe installaties, teneinde o.m. vertrouwd te raken met de 

opbouw/werking en onderhoud technische aspecten; 

- Begeleiden van en toezien op de uitvoering van de meer complexe werkzaamheden door derden 

en begeleiden in de uitvoering van onderhoudscontracten; 

- Onderhouden van meetapparatuur en gereedschappen. Doen van voorstellen voor uitbreiding en 

vervanging; 

- Verrichten van administratieve werkzaamheden; 

- Naleven van en toezien op naleving van bedrijfs-, veiligheids- en milieuvoorschriften. 

 

Wie zoeken we?  

Wij zoeken een leergierige, ondernemende allround monteur, met een positieve instelling, die voldoet aan 

de volgende functie-eisen:  

- Afgeronde opleiding MBO Werktuigbouw of Mechatronica, niveau 3, en je bent elektrotechnisch 

onderlegd; 

- Het is een pre als je beschikt over de certificaten VCA en NEN 3140; 

- Je hebt kennis van PLC-techniek, pneumatiek en hydrauliek; 

- Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie in een productieomgeving is een pré; 

- We hechten veel waarde aan persoonlijke competenties en we verwachten dat veiligheid altijd 

jouw prioriteit heeft; 

- Je voelt eigenaarschap (verantwoordelijkheid voor gedrag) en hebt een positieve instelling; 

- Je hebt een praktische, oplossingsgerichte, creatieve en kwaliteitsbewuste instelling en je bent 

ondernemend, gedreven, collegiaal en flexibel;  

- Je bent bereidt om vakgerichte cursussen te volgen; 

- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 

 

Wat bieden we? 

We zijn een goede werkgever met een open en informele cultuur. We laten jou graag meegroeien met de 

ambities van de organisatie. We bieden je een prettige werkomgeving, met korte lijnen die gericht zijn op 

samenwerking. Een mooie organisatie waar jij onderdeel van kan zijn! 

 



PAGINA 

3/3 

 

 

Is dit jouw nieuwe uitdaging? 

Hebben we je interesse gewekt en ben je, gezien ervaring(en) en vaardigheden, geschikt voor deze functie, 

mail dan je korte motivatiebrief en CV naar Manon van der Kamp, HR adviseur, via email: 

m.vanderkamp@tencateoutdoorfabrics.com .  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

 

mailto:m.vanderkamp@tencateoutdoorfabrics.com

