
MFE Group levert great solutions for Industry. MFE Engineering & Industrial 
Maintenance B.V.  is gespecialiseerd in ontwerp, productieoptimalisatie, 

onderhoud, modificatie en nieuwbouw, groeit hard en biedt veel technische 

uitdaging. Er werken momenteel 100 medewerkers 
 

Voor onze  hoofdvestiging in Eerbeek voor MFE Engineering & Industrial 
Maintenance B.V. zoeken wij een:                 

 

Monteur (m/v) Fulltime 
 
die gek is op variatie, flexibel is en een gezonde dosis technische kennis heeft  

 
Als monteur bij MFE hou jij je bezig met de technische uitvoering bij de montage, aanpassing en 

onderhoud van vaak zeer complexe machines. Het zijn vaak klussen die naast flexibiliteit een bijzonder 
goed technisch inzicht vragen. Het ene moment overleg je met een klant over het vervangen van 

onderdelen of het ondersteunen van de Technische Dienst, het andere moment sta je samen met je 
collegae monteurs te werken aan een walsenrevisie of de nieuwbouw van een machine. Je krijgt bij 

interne en externe klussen ondersteuning van een zeer ervaren leidinggevende die zelf ook jaren aan en 

met machines heeft gewerkt en waar je met al je vragen terecht kunt.  
 

Jouw profiel 
 

Wij zijn op zoek naar iemand die een opleiding richting MBO-3 of 4 Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig 

heeft afgerond, in het bezit is van een VCA certificaat en kennis en ervaring heeft met het werken met 
gereedschappen, hijsbanden en elektrisch gereedschap. Als persoon ben je kwaliteitsbewust, 

klantgericht, communicatief sterk en accuraat.  
 

Wij bieden 
 

Een uitdagende functie waarbij je op technisch gebied je mannetje moet kunnen staan, maar waar je er 

nooit alleen voor staat. Een functie waarmee je een bijdrage kunt leveren aan de groei van de organisatie 
door samen met ons deze technische uitdaging aan te gaan. Er heerst een prettige, open en no-nonsense 

sfeer waarbij de inzet van de medewerkers zeer gewaardeerd wordt. Het salaris en de overige 
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. MFE voorziet je van goed 

gereedschap en een smartphone zodat je tijdens je klus live ondersteuning kunt krijgen wanneer dit 

nodig is.  
 

Reageer door per e-mail je motivatie met CV sturen t.a.v. Gieni Nijkamp, Hoofd P&O, Postbus 49, 6960 
AA  Eerbeek, (pz@mfe.nl). tot uiterlijk 28 november 2017. Voor meer informatie kun je de website 

bezoeken: www.mfe.nl 
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