
 

  
 
   

Join the team! 
 
 

Qimarox is een toonaangevende fabrikant van componenten voor material handling systemen. 
Als producent van onder meer palletiseermachines en productliften onderscheidt Qimarox zich 
internationaal met een eigentijdse visie en aanpak. Innovatie, kwaliteit en toegevoegde waarde 
staan daarbij hoog in het vaandel. Onze producten staan bij toonaangevende klanten als Coca 
Cola, Nike en Unilever. Vanwege de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar een: 
 

Monteur (40 uur) 
 

Als monteur assembleer je een Qimarox machine van begin tot het eind. Dit doe je soms 
zelfstandig maar ook vaak samen met collega’s, dit hangt af van het type machine. Je zorgt 
in eerste instantie voor de mechanische assemblage om vervolgens de machine juist te 
kunnen bekabelen. Je ziet toe op de kwaliteit en nauwkeurigheid. Wanneer de machine op 
transport moet, kan je ook gevraagd worden de machine verzendklaar te maken. Naast deze 
vak inhoudelijke werkzaamheden, zijn we ook constant bezig met ‘slimmer’ werken. Het 
initiëren van verbeterprojecten wordt daarom ook erg gewaardeerd. Kortom een veelzijdige 
functie waarin je de vrijheid krijgt die je past.  
 

Je werkzaamheden bestaan uit: 

 Het assembleren en testen van diverse machines alvorens deze geplaatst worden; 

 Uitvoeren van montagewerkzaamheden van de aan jou toegewezen projecten; 

 Het lezen van schema’s en tekeningen; 

 Het (incidenteel) plaatsen van machines op locatie van de klant; 

 Je bent bereid om mee te draaien in de bereikbaarheidsdienst.  
 

Het profiel waar we naar op zoek zijn:  

 Je bent een ervaren monteur en hebt je ervaring (bij voorkeur opgedaan) binnen de 
machinebouw;  

 Een afgeronde MBO opleiding richting mechatronica en goede technische knowhow; 

 Je denkt ik oplossingen, bent stressbestendig en inventief;  

 Je werkt graag in een informele werksfeer en bent leergierig; 
 

Wat kun jij van ons verwachten:  

 Een informele werkomgeving waar we (persoonlijke) ontwikkeling en 
doorgroeimogelijkheden aanmoedigen; 

 Uitzicht op een vast dienstverband;  

 Vanzelfsprekend passende arbeidsvoorwaarden; 

 Gezellige uitjes en op vrijdagmiddag gezamenlijk het weekend inluiden!  
 

Ben je enthousiast geworden?  
Dan ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie. Deze kan je e-mailen naar de afdeling 
HR, g.degier@qimarox.com. Heb je vragen of wil je inhoudelijk meer weten over de functie? 
Dan kan je contact opnemen met Nico Noordman, 06-51221521. Neem ook vast een kijkje op 
YouTube en bekijk onze video’s. 
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