Sumarbox BV is een bedrijf die jaarlijks vele opzettrays van golf- en massief karton produceert
voor de agrarische en industriële sector. Wij zijn een dochteronderneming van de Jong
Verpakkingen BV in de Lier. Sumarbox BV levert voornamelijk in Zuidoost Nederland en Duitsland.
De kernactiviteiten van Sumarbox bv is o.a. productie van kartonnage, distributie, warehousing,
logistiek en voorraadbeheer.
Wij werken met een klein team waardoor onze taken elkaar veel overlappen. Dit maakt de functie
erg breed waardoor je vele facetten binnen het bedrijf meemaakt. Op dit moment gaat onze
administratieve collega ons eind oktober verlaten en daarom zijn we op zoek naar jou om ons te
komen versterken in Venlo als:

Junior monteur m/v
Wat houdt het werk in?
In de functie van junior monteur ben je samen met de allround monteur verantwoordelijk voor het
afhandelen van verschillende voorkomende omstel en –servicewerkzaamheden. Je hebt een grote
passie voor techniek, je steekt graag de handen uit de mouwen en werkt graag in een team.
Techniek:








Omstellen opzetmachines, in opdracht van allround monteur
oplossen storingen tijdens het proces
opruimen omstelonderdelen
controleren en corrigeren van instellingen mbt opbrengst lijm
preventief onderhoud machinepark
bewaken output machine, minimaal 1100 per uur
Overig technische gerelateerde werkzaamheden.

Kwaliteit


Controleren kwaliteit van het opzetwerk

Orde en netheid



Opgeruimd houden van de technische dienst
Zorgdragen voor eigen gereedschapskar en de inhoud hiervan.

Veiligheid





Melden van calamiteiten en schades aan de allround monteur
Controleren van machinebeveiligingen
Veilig werken
BRC-IOP regels opvolgen

Vaardigheden / functie-eisen:






Minimale MBO, werk- en denkniveau;
Communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Duits of Engels
Flexibel voor afwijkende werktijden
Flexibel voor overige werkzaamheden

Wat bieden wij:
Wij bieden een functie in een uitdagende werkomgeving met een enthousiast team, prettige
werksfeer en een beloning die past bij het niveau van de functie.
Heb je interesse in deze functie stuur dan je sollicitatie voorzien van CV per email naar
Anky van Vegchel, anky@sumarbox.nl

