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 ETF zoekt voor de afdeling Assembly een (m/v) 

                                       

Hoofdmonteur (meewerkend voorman) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF Machinefabriek B.V                                
een gezonde, moderne, groeiende, onafhankelijke             

organisatie gevestigd in Nederweert.                                                        

Ca. 60 medewerkers vormen ETF Machinefabriek            

en  ETF Ride Systems.                                                           

Zij ontwerpen en bouwen aan maatwerk                          

op het gebied van verwerkingsmachines                      

voor de tapijt-, vinyl- en non-woven industrie,          

alsmede aan attracties voor amusements- en 

themaparken. Circa 95% wordt geëxporteerd naar 

Europa, Midden- en Verre Oosten en de USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door innovatief beleid en het ontwerpen                            
en construeren van doelmatige en werk-                   

besparende installaties heeft ETF zich een 
marktleiderspositie verworven. 

 

 

 
 
 
 

ETF Machinefabriek B.V. 
 

P.O. Box 2703, 6030 AA Nederweert, The Netherlands 
Randweg Zuid 11, 6031 SX Nederweert 

Tel. +31 (0)495 677000 
Http://www.etf.nl 

 

De functie: 
- Als ‘meewerkend voorman’ aansturen van een assemblage-team voor 

het mechanisch en elektrisch assembleren van tapijtmachines en ride-
systemen. 

- Voorbereiden en toezicht houden op het mechanisch en elektrisch 
monteren van machines en installaties in de eigen fabriek waarbij het 
lezen van mechanische en elektrotechnische  tekeningen een must is. 

- Organiseren van onderdelen en artikelen om zodoende een vlekkeloze 
montage te garanderen. 

- Registratie van problemen en verbeteringspunten die tijdens de 
voorbereiding, assemblage en testen naar voren zijn gekomen. 

- Incidenteel installeren / aanpassen / onderhouden van machines en 
installaties op locatie bij klanten. 

- De werkzaamheden vinden plaats bij ETF Machinefabriek in 
Nederweert.  Na  een  gedegen  inwerkperiode zullen  de 
werkzaamheden incidenteel ook in het buitenland plaats kunnen 
vinden. 

-  U rapporteert aan de Manager Assembly. 

 

ETF vraagt: 
-  Opleidingsniveau: MBO+ (werktuigbouwkunde en/of  
   elektrotechniek en/of mechatronica). 
- Minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. 
- Mondelinge beheersing van de Engelse en Duitse taal. 
- Ervaring met machine-/ apparatenbouw, mechanisch, elektrisch 
   en pneumatisch. 
- Werken met MS Word, Excel is geen probleem. 
- Rijbewijs B. 
-  Goede communicatieve vaardigheden. 
-  Flexibele werkinstelling, representatief en stressbestendig. 
-  Woonachtig in de regio of bereid zich op reisafstand te vestigen. 
 

ETF biedt: 
-  Een verantwoordelijke en zelfstandige baan in een internationaal 
   opererend, veelzijdig en energiek bedrijf. 
-  Een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. 
-  Een informele werksfeer met het accent op teamverband en  
   collegialiteit. 
-  Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden. 

 
Spreekt deze baan u aan? Stuur uw schriftelijke sollicitatie met cv en recente pasfoto aan ETF Machinefabriek B.V.                                                   
t.a.v. mevrouw Elianne Brouwers, hr@etf.nl.                                                                                                                                                                           
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


