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Assemblagemonteur 
 

Ben jij op zoek naar een uitdaging in een snel ontwikkelende omgeving met 
technisch hoogstaande producten? Waarbij jij jouw technische kennis 
optimaal in kunt zetten. Kom dan ons team versterken als 
Assemblagemonteur! 

 

Wat ga je doen? 

 Assembleren van diverse transportbanden aan de hand van assemblagevoorschriften. 
Zowel elektrotechnisch, mechanisch en pneumatisch; 

 Maken van subassemblages die bedoeld zijn voor de hoofdmodule;  

 Machinaal zagen en frezen van profielen;  

 Afstellen, testen en inregelen van de geassembleerde modules; 

 Klaarmaken van de modules voor transport. 

 

Functie-eisen 

Graag komen wij in contact met techneuten welke voldoen aan het volgende profiel: 

 Mbo werk- en denkniveau richting techniek; 

 2 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 

 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; 

 Een proactieve en flexibele instelling; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 

Het team 

In 2017 zijn wij gestart met het ontwikkelen en assembleren van onze eigen transportbanen 
onder de naam Inther Conveyor Equipment B.V. (ICE). Na een gedegen inwerktraject ga je met je 
team aan het werk. De afdeling is, net als de rest van de organisatie, volop in ontwikkeling en 
beweging. Je komt te werken binnen een dynamische en innovatieve omgeving die 
mogelijkheden biedt om een positieve bijdrage te leveren aan een verdere groei van de afdeling 
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Over Inther Group 

Inther Group te Venray is een system integrator van logistieke automatiseringssystemen. Wij zijn 
trots om wereldwijd logistieke projecten te realiseren waarbij we complete distributiecentra en 
magazijnen inrichten. Hierbij speelt de door Inther ontwikkelde automatiseringssuite (Inther LC) 
steeds een centrale rol. 

Werken bij Inther is werken met professionele collega's aan innovatieve, logistieke oplossingen in 
een informele omgeving met veel vrijheid. Teamwork staat daarbij altijd centraal, net als de 
passie voor techniek. 

Inther biedt zowel goede primaire- als secundaire arbeidsvoorwaarden; waaronder een 
uitstekende pensioenregeling en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering. 
Bovendien hebben we wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de 
leukste teamactiviteiten!  

Binnen de afdeling krijg je veel ruimte voor jouw kennis, vakmanschap en ideeën. Wij dagen je uit 
om out-of-the-box te denken en het beste uit jezelf naar boven te halen, niet alleen voor jezelf 
maar ook voor het team. Bij ons vind je geen formele toestanden en hokjesdenken maar ruimte 
voor kennisdeling en toffe ideeën. 

Buiten dat is Inther altijd op zoek naar talent. Wij besteden veel aandacht aan uiteenlopende 
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze afstudeerders, vakspecialisten en 
aankomende projectleiders.  

Al zin om een Intheraar in spé te worden?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar 
jobs@inthergroup.com. 

 

SOLLICITEER NU! 
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