SYMACH BV is een vooraanstaand producent van palletizers, openzakvulmachines, interne transportsystemen en
wikkelmachines in uiteenlopende branches van de agrarische voedingssector tot de industriële en chemische
industrie in Europa, Noord-Amerika en Australië. Momenteel werken wij in onze moderne, goed uitgeruste vestiging
in Terneuzen met een enthousiast en gedreven team van ruim 50 medewerkers. Innovatie, kwaliteit en service zijn
kenmerkend voor SYMACH. SYMACH is onderdeel van Thiele Technologies, een divisie van de Barry-Wehmiller group,
met het hoofdkantoor in Minneapolis, Minnesota (VS).
Voor onze vestiging in Terneuzen zoeken we:

MONTAGEMEDEWERKERS MECHANISCH / ELECTRO
Functieomschrijving:
Voormontage: Het monteren van complete rollenbanen en transportbanden. Het verrichten van montage- en
assemblagewerkzaamheden van onderdelen van onze machines in onze werkplaats. Het bekabelen van complete
palletiseermachines. Het aansluiten van diverse motoren, sensors, e.d. Het aansluiten van besturingskasten.
Eindmontage: Het afstellen en aftesten van de gemonteerde machine onderdelen en/of van complete
palletiseermachines en het plaatsen en opleveren bij onze klanten wereldwijd.
Functie-eisen
Voor bovengenoemde functies zoeken wij mensen met een passende technische opleiding of achtergrond in metaal
en/of elektro die:

Passie hebben voor het vak en mee willen denken in verbeteringen en vernieuwingen

Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

Flexibele en Positieve instelling hebben.
 Kwaliteit en Kwantiteit willen leveren en klantgericht zijn
 Geen 8 tot 5 mentaliteit hebben.

Stressbestendig zijn.
Je bent werkzaam in een team met een aantal collega’s. De werkzaamheden vinden plaats in onze moderne, goed
uitgeruste montagehal in Terneuzen en soms op locatie wereldwijd. Je wordt aangestuurd door de
leidinggevende van je afdeling.
SYMACH BV biedt je een uitdagende functie met afwisselende werkzaamheden op basis van een marktconform
salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring en bij de functie behorende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met Iman Koopman, operations leader, op
telefoonnummer 0115 – 685625. Voor meer informatie over SYMACH BV kun je onze site bezoeken
www.symach.nl.
Symach gelooft in een people-centric en continue verbetercultuur waarin teamleden veilig, goed en tevreden zijn
en klanten een uitzonderlijke ervaring krijgen. Als dit de omgeving is voor u, stuur dan uw CV naar
Ankie de Munter, e-mail info@symach.nl. Voor meer informatie over onze cultuur en leiderschap filosofie, kijk
dan op onze websites www.thieletech.com en www.barrywehmiller.com.

