
Onderhouds-/storingsmonteur (40 uur)

Wat wij van jou vragen
•  Reparatie en oplossen van storingen aan 

diverse machines
• Voorkomen van storingen op verschillende van 

onze locaties
• Een �exibele instelling
• Oplossingsgericht
• Veiligheidsbewust
• Analytisch vermogen

Jouw kennis
•  Je hebt een afgeronde opleiding Mechatronica 

niveau 4
• Af�niteit met besturings- en aandrijftechniek

Wat mag je verwachten
•  Een marktconform salaris en uitstekende 

secundaire arbeidsvoorwaarden
•  Een professionele en informele organisatie 

met korte lijnen, waarbij collegialiteit hoog in 
het vaandel staat

• Een gevarieerde functie
•  Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

door training en certi�cering

Is jouw interesse gewekt,
reageer dan snel via hr@teunesen.nl
Voor meer informatie over deze
functie kun je contact opnemen 
met dhr. van Bergen,
tel. 0485 - 512500

Delfstoffenwinning basis voor 
duurzame gebiedsontwikkeling 
Ons hoogontwikkelde en dicht-
bevolkte land vraagt voortdurend 
integrale en duurzame oplossingen 
voor het omgaan met schaarse 
ruimte en schaarse middelen.

Voor een delfstoffenwinner brengt 
dat geweldige uitdagingen met zich 
mee. Hij staat immers met zijn 
zand- en grindwinning aan de basis 
van die keten en geeft met zijn 
bijdrage aan gebiedsontwikkeling een 
belangrijke impuls aan de kwaliteit 
van de leefomgeving. Te denken valt 
aan waterrijke natuur- en recreatie-
gebieden, aantrekkelijke locaties voor 
woningbouw en veilige bufferzones 
voor waterberging, tevens in gebruik 
door landbouw.

Teunesen zand en grint bv
Teunesen levert al meer dan 75 jaar 
zand en grind voor de woning-, 
utiliteits- en wegenbouw en voor 
de betonindustrie. Deze delfstoffen 
worden gewonnen uit eigen winnings-
locaties verspreid over Zuid-Nederland,
Duitsland en België. Deze locaties zijn 
verkregen uit intensieve samenwerking
en afstemming met onder andere 
burgers, maatschappelijke organisaties
en overheden.

Bezoekadres:
Hoogveld 16
6598 BL Heijen
www.teunesen.nl

Denk jij voortdurend aan verbeteringen en zoek jij een uit-
dagende baan in de techniek? Dan komen wij graag met je 
in contact voor een interessante functie in onze werkplaats!
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