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. 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 hebben we momenteel een vacature voor een full-time:
SERVICE MONTEUR

Functieomschrijving:
Het betreft een functie waarbij de nadruk ligt op het verhelpen van storingen en verrichten van service
werkzaamheden aan onze SYMACH installaties bij onze klanten wereldwijd. Het verrichten van montage- en
assemblagewerkzaamheden van onze machines in onze werkplaats en het plaatsen en opleveren bij de
eindklanten.
Functie-eisen
 Een afgeronde opleiding MBO+/HBO werk-en denkniveau WTB/Electrotechniek,
 Aangevuld met een opleiding storingstechnicus.
 In bezit van een flexibele en klantvriendelijke instelling en een goed verantwoordelijkheidsgevoel.
 Zelfstandig werken, initiatief tonend en stressbestendig.
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 Ervaring in PLC programmering.
 Geen 8 tot 5 mentaliteit heeft, bereidheid tot veel wereldwijd reizen
Je bent werkzaam in een team met een aantal collega’s. De werkzaamheden vinden plaats in onze moderne, goed
uitgeruste montagehal in Terneuzen of op locatie bij de klant 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.
SYMACH BV biedt een uitdagende dynamische postitie in een gemotiveerd team, een marktconform salaris en
bijkomende voordelen.
Thiele Technologies gelooft in een people-centric cultuur, met mogelijkheden voor groei door een
verscheidenheid aan uitdagende projecten die talenten maximaliseren. 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 website http://www.thieletech.com/our-company/our-culture.

