
 
 

Wittenburg BV. 
Phone: 0031-(0)362000300 

Fax: 0031-(0)362000301 
Productieweg 12, 3899 AK Zeewolde 

The Netherlands 

 

Wittenburg BV, met zijn hoofdkantoor en productie in Zeewolde Nederland, is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en produceren van speciale plastic grondstoffen. Onze plastics vinden hun toepassing in 
medische-, voedsel-, consument- en industriële toepassingen over de gehele wereld. Wittenburg BV 
weet zich te onderscheiden door een bewezen staat van dienst als specialist in zijn vakgebied. Het 
bedrijf kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit in op maat gemaakte plastic compounds.   

Monteur of leerling monteur Technische Dienst 

 

Je hebt daarbij de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 

 Het repareren en reviseren van de aanwezige machines en apparatuur; 

 Het lokaliseren en oplossen van storingen; 

 Het meedenken over verbeteringen van het productieproces, arbeidsomstandigheden en de 

veiligheid behoort eveneens tot het takenpakket. 

 

In deze functie heb je te maken met alle facetten van de techniek, zowel elektrisch als mechanisch 

waaronder  besturingstechniek, aandrijftechniek, PLC systemen, hydrauliek, en pneumatiek. 

De nadruk van de werkzaamheden zal echter wel liggen op elektrotechnische werkzaamheden. 

Ook leerling monteurs met een vooropleiding elektro en/of besturingstechniek en/of PLC systemen 

worden uitgenodigd om te reageren.  

 

Functie eisen  

 Afgeronde MTS / MBO opleiding Elektro-of besturingstechniek; 

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring; 

 Ervaring met besturingstechniek en kennis van PLC systemen; 

 Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal; 

 Competenties: flexibel, oplossingsgericht, stressbestendig, zelfstandig; 

 Je bent woonachtig in de omgeving van Zeewolde of kan deze omgeving goed bereiken.  

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in dagdienst, 40 uur p/week.  

Het betreft een baan met bij aanvang een tijdelijk contract dat bij gebleken geschiktheid kan worden 

verlengd of omgezet in een vast dienstverband. De CAO voor de Kunststof- en Rubberindustrie is van 

toepassing. 

Voor meer informatie, of het toesturen van je sollicitatie per e-mail, neem contact op met: 

Cees van der Velde, e-mail: cvdvelden@wittenburgbv.nl 

 

Bezoek eens onze website: www.wittenburggroup.com/ 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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