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Assemblagemonteur 

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

 

Wat ga je doen? 

Als Assemblage monteur ben jij verantwoordelijk voor het opleveren van diverse transportbanden 
en automatiseringsmachines. Je assembleert hardware (zoals transportbanden en 
automatiseringsmachines) voor logistieke installaties, aan de hand van door onze CAD/Solidworks 
Engineer gemaakte tekeningen.  

Een greep uit jouw dagelijkse taken: 

• 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. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Om in aanmerking te komen voor de rol van Assemblagemonteur steek jij graag jouw handen uit 
de mouwen en deel jij graag jouw technische kennis met jouw collega’s. Je vindt het een uitdaging 
om met technisch hoogstaande producten te werken en zorgt er altijd voor dat jouw werk picobello 
in orde is!  

Verder breng jij het volgende met je mee: 

• 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. 
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Wat bieden wij jou? 

Als Assemblagemonteur verdien je , afhankelijk van jouw kennis en ervaring,  tussen de € 2.200,- 
en € 3.300,- bruto per maand.  

Verder bieden wij jou:  

• Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol; 

• 30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd); 

• Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil 
ontwikkelen; 

• Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden; 

• Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement 
of sport benodigdheden; 

• Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren; 

• Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste 
teamactiviteiten!  

 

Team Assembly & Logistics  

In 2017 zijn wij gestart met het ontwikkelen en assembleren van onze eigen transportbanen onder 
de naam Inther Conveyor Equipment B.V. (ICE). Je komt terecht in een team met 7 collega monteurs 
en afhankelijk van de pieken een aantal collega’s op uitzendbasis. Jouw leidinggevende is Jurgen, 
Teamlead Logistics & Assembly, die al sinds 2008 onderdeel uitmaakt van Inther Group en jou dus 
alle fijne kneepjes van het vak kan leren! 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.  

Al zin om deel uit te maken van team Assembly & Logistics?! Stuur jouw CV met enthousiaste 
motivatie naar jobs@inthergroup.com.  

 

SOLLICITEER NU! 
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