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Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren 
 
 

Service monteur | dagdienst | vast dienstverband (Elektronica) 
 
Wij zijn actief met het ontwikkelen en leveren van klant specifieke oplossingen voor verpakkingsvraagstukken. 
Ben jij een enthousiaste service monteur? Heb jij vooral elektrotechnische ervaring? 
Wij bieden een vaste baan: Allround Servicemonteur 
 
Je zult je gaan bezighouden met 
· Serviceverlening aan de klant en onderhoud aan machines 
· Storingen zoeken en oplossen bij de klant 
· de eindmontage van de systemen en het bouwen van besturingskasten en machinebesturingen. 
Onderdeel van deze functie is het jezelf en de onderneming op een juiste en correcte manier aan klanten presenteren. 
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een gemotiveerde Allround Servicemonteur die past in deze rol. 
Pacoma Europe is een kleine informele organisatie waar collega's altijd voor elkaar klaar staan en er steeds tijd is voor een 
praatje en een lolletje, zolang de belangen van de klant maar voorop blijven staan.  
 
Wat ga je doen? 
Je gaat in onze werkplaats in Waalwijk of op locatie bij klanten, op mechanisch, pneumatisch en elektrisch vlak onze machines 
klant specifiek modificeren, testen, installeren, repareren en onderhouden. Het is zeer afwisselend werk doordat we een groot 
assortiment machines hebben waardoor geen uitdaging hetzelfde is.  
Je vaste werktijden zijn van half acht tot vier. 
 
Wat bieden wij? 
Een verantwoordelijke functie waarbij eigen inbreng erg wordt gewaardeerd, binnen een moderne en professionele 
werkomgeving waar je wordt omgeven door trotse en betrokken collega’s. 
Een goede werksfeer in een team van 5 collega onderhoudsmonteurs. 
We zoeken iemand voor de lange termijn dus je wordt goed ingewerkt. Als je wilt kun je bij ons leren werken met PLC's van 
Siemens of Omron.  
De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af van jouw niveau. Daarbij spelen zowel jouw mogelijkheden, ervaring en 
opleiding een rol. Jij wordt goed beloond, voor wat jij kunt. 
De range voor het brutosalaris is 2.300 tot Euro 4.300 bruto per maand, o.b.v. een 40-urige werkweek. Daarnaast zijn er goede 
secundaire regelingen zoals een vaste telefoonvergoeding. Bij deze vacature is het mogelijk ook parttime te werken. 
Je krijgt een auto van de zaak waarmee je naar de klanten rijdt en waarmee je je woon-werk-verkeer rijdt. 
Het gaat om een vaste baan. Geen uitzenden of detacheren, maar direct in vaste dienst.  
 
Wat wordt er van jou verwacht? 
Je beschikt over een ruim MBO werk- en denkniveau en heb je een technische achtergrond waardoor je je thuis voelt in de 
wereld van machine- en apparatenbouw en industriële processing. 
Je hebt enige kennis van PLC’s, aandrijftechniek, pneumatiek maar vooral elektra kent voor jou weinig geheimen, zowel 
zwakstroom als krachtstroom. 
Het is van belang dat je Nederlands spreekt. 
Je functioneert goed in een team maar kunt ook prima alleen uit de voeten. 
Je bent een volwassen, creatieve en zelfstandig opererende technicus. 
Je woont in Noord Brabant of directe omgeving daarvan. 
Je bent  bereid om te leren en om VCA te behalen (of in bezit van VCA). 
 
Meer info? Bel 0416-651365 en vraag naar Koen Zijlmans. Als je wilt mag je je CV en motivatie opsturen naar 
k.zijlmans@pacomaeurope.com maar je kunt ook gewoon meteen even bellen met Koen. 

 


