
VACATURE
Mechanisch Onderhoudsmonteur

FULLTIME (38 uur p/w)

Inhoud functie:

Wij vragen voor deze functie het volgende van jou: 
• MBO werk- en denkniveau, niveau 3/4 in een technische richting; 
• Goed kunnen plannen en het kunnen stellen van prioriteiten; 
• Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie; 
• Zelfstandig en oplossingsgericht; 
• In het bezit van een Rijbewijs B; 
• Je bent in het bezit van een hijs- en heftruckcertificaat of bent bereid deze te halen;
• • Kwaliteitsbewust zijn en werken volgens veiligheidsvoorschriften; 

Prins Staal Trade & Processing is het adres voor het snijden en bewerken van koolstofstaal. 
Gezamenlijk met 55 enthousiaste medewerkers leveren wij maatwerk van hoge kwaliteit. Daarvoor 
maken wij gebruik van diverse snijtechnieken en andere bewerkingen vanuit onze 14 disciplines. Door 
ons internationale klantenbestand beschikken wij over een uitgebreid distributienetwerk en leveren 

wij onze producten, door onze eigen transportdienst, op elke gewenste locatie. 

• Mechanisch bekwaam; 
• Het opsporen en verhelpen van storingen, reparatie en inspectiewerkzaamheden; 
• Het verrichten van installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan ons machinepark; 
• Begeleiden van externe partijen o.a. bij keuringen/onderhoud; 
• Het kunnen maken van een jaarplanning en ervoor zorgdragen je zoveel mogelijk aan 
  deze planning te houden; 
•• Bijhouden en aanpassen van technische documentatie o.a. in ons TD Office Pakket; 
•Bij voorkeur kunnen lassen; 
• Inzetbaar voor overige onderhoudswerkzaamheden binnen het bedrijf; 
•Het meedenken over, en doen van verbetervoorstellen; 

Je komt te werken in een klein onderhoudsteam waarbij je samen werkt aan 
diverse uitdagende activiteiten. Medewerkers van Prins Staal werken in een 
dagdienst en je krijgt de vrijheid om taken zelfstandig uit te voeren. Wij 
bieden in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op 
verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn goed en volgens de CAO Metalektro 
en er zijn ruime scholingsmogelijkheden binnen ons bedrijf.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caroline Koppes, te 
bereiken via telefoonnummer 023-5319518. Je sollicitatie met CV en korte 
motivatie ontvangen wij graag op ckoppes@prinsstaal.nl.

Ons aanbod:

Meer informatie en solliciteren:


