
 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren 
 

Onderhoudsmonteur (Mechanica / Elektronica) 
 
Pacoma Europe BV is importeur van diverse soorten eindverpakkingsmachines zoals 
dozensluitmachines, omsnoeringsmachines en palletwikkelaars. Dankzij onze meer dan 30 jaar 
ervaring in de branche en een eigen technische dienst zijn wij in staat machines op klantspecificatie 
aan te passen en de te verwerken verpakkingsmaterialen aan te laten sluiten op de machine en op 
het product van de klant.  
 
Wat ga je doen? 
Je gaat in onze werkplaats in Waalwijk op mechanisch, pneumatisch en elektrisch  vlak onze 
machines klant specifiek maken, testen, installeren en onderhouden.  
Daarnaast ga je zowel elektrotechnische als mechanische werkzaamheden uitvoeren bij onze klanten 
op locatie: installeren, inspecteren, onderhouden/aanpassen en reparaties uitvoeren aan deze 
systemen.  
 
Wat bieden wij ? 

 Een verantwoordelijke functie waarbij eigen inbreng erg wordt gewaardeerd. 

 Een goede werksfeer in een team van 6 collega onderhoudsmonteurs. 

 Een zeer afwisselende uitdagende en leerzame baan waar je je geen moment zult vervelen! 

 Een bedrijfswagen die ook mee naar huis mag. 

 Concurrerende arbeidsvoorwaarden. 

 Mogelijkheid tot extra opleidingen om jezelf verder te ontwikkelen. 
 
Wat wordt er van jou verwacht? 

 Een MBO opleiding werktuigbouw of mechatronica of met een elektrotechnische 
achtergrond. 

 Bij voorkeur met ervaring in metaal bewerken en laswerkzaamheden. 

 In bezit van een VCA (of bereid dit direct te behalen). 

 Ervaring in de omgang met klanten en communicatief sterk. 
 
Waar ga je werken? 
Waalwijk is de thuisbasis waar diverse verpakkingsmachines worden aangepast op klant specifieke 
wensen en vervolgens worden getest alvorens ze geïnstalleerd worden bij klanten uit diverse 
branches. Je bent dus gedeeltelijk in onze werkplaats aan machines aan het werk en gedeeltelijk bij 
klanten machines aan het installeren, onderhouden of repareren.  
 
Meer info? Bel 0416-651365 en vraag naar Koen Zijlmans (directeur) of Jasper Hendriks (hoofd TD) 
Solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar k.zijlmans@pacomaeurope.com 
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