
 

Duivestein Techniek Oss BV is een gespecialiseerd bedrijf 
in industriële automatisering. Het bedrijf ontwikkelt en 
produceert zeer geavanceerde handlingmachines en pick-and-
place machines.

Door toegenomen drukte zijn wij per direct op zoek naar:

Plc programmeur / elektromonteur 
met plc kennis (38 uur)

Kerntaken:
Het betreft een veelzijdige functie met als werkzaamheden o.a. 
inbedrijfstellingen op locatie, verhelpen van storingen (al dan niet 
op locatie), ombouw-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op 
locatie.

Functie-eisen:
• MBO / HBO werk- en denkniveau, verkregen door werkervaring 

en/of opleiding
• Kennis van het aansluiten, installeren en programmeren van PLC 

systemen
• Enkele jaren werkervaring als elektrotechnisch/PLC/allround 

monteur
• Bereidheid om te reizen
• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit
• In bezit van rijbewijs B, BE is een pré
• Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré

Junior sales engineer (38 uur)

Als sales engineer binnendienst ben je verantwoordelijk voor het 
ondersteunen van de buitendienstverkoper. Deze functie biedt een 
aantrekkelijke combinatie van zowel technisch als commercieel 
gerichte klantcontacten.

Kerntaken:
• Beantwoorden van klantvragen op technisch en commercieel 

gebied
• Opstellen van offertes in samenwerking met de buitendienstver-

koper
• Opvolgen van sales-leads n.a.v. offertes, mailing, beurzen, etc.
• Onderhouden van relevante gegevens in klantendatabase

Functie-eisen:
• MBO / HBO diploma, bij voorkeur Werktuigbouwkunde
• Minimaal 2 jaar ervaring in de techniek
• Goede communicatieve vaardigheden en commerciële ambitie
• Resultaatgericht, gedreven, zelfstandig, accuraat en inventief
• Ervaring met Word en Excel
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel monde-

ling als schriftelijk
• Mondelinge beheersing van Engels en Duits is een pré
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Servicemonteur   (38 uur)

Samensteller/lasser  (38 uur)

Allround monteur  (38 uur)

Veelzijdige functies die o.a. bestaan uit werkzaamheden in de 
werkplaats, zowel op mechanisch als elektrotechnisch gebied. 
Inbedrijfstellingen op locatie, verhelpen van storingen (al dan niet 
op locatie), ombouw-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op 
locatie. 

Functie-eisen:
• MBO werk- en denkniveau
• Bereidheid om te reizen
• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit
• In bezit van rijbewijs B, BE is een pré

Autocad/inventor tekenaar (38 uur)

We zijn op zoek naar een teamplayer die op zoek is naar een 
uitdaging voor het tekenen en ontwerpen van machines voor in de 
hout-, kunststof- en plaatverwerkende industrie. Denk daarbij aan 
het ontwerpen van volledig gerobotiseerde portaalkranen, stapelau-
tomaten, transportsystemen, al met al alles om een fabriek volledig 
te automatiseren.

Functie-eisen:
• MBO/HBO werk- en denkniveau, verkregen door werkervaring 

en/of opleiding
• Enkele jaren werkervaring met 2D AutoCAD, 3D (inventor)
• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit
• In bezit van rijbewijs B
• Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré
• Kan goed samenwerken

Wat ga je doen?
• Opstellen en aanpassen van productietekeningen;
• Mechanisch ontwerpen;
• Bouwen en ontwikkelen van de ontwerp standaarden en 

modellen;

Meewerkend Projectleider (38 uur)

We zijn op zoek naar een teamplayer die op zoek is naar een uitda-
ging als projectleider van machines voor in de hout-, kunststof- en 
plaatverwerkende industrie. Voor deze nieuw in te vullen vacature 
zoeken we een gedreven collega met kennis van zaken m.b.t. Werk-
tuigbouw, Metaal en Electro.

Functie-omschrijving:
In de rol van Projectleider ben je van begin tot eind medeverant-
woordelijk voor het eindresultaat van diverse projecten. Je begeleidt 
deze projecten geheel zelfstandig en op professionele wijze. Je 
beheerst het gehele communicatieve als technisch inhoudelijke 
proces in termen van planning en voortgang, budget (waarvoor je 
ook verantwoordelijkheid draagt), 
kwaliteit, informatie en communicatie Jij bent de link tussen het 
personeel en het management in een klein team. Daarnaast ben je 
zelf ook werkzaam als installateur/monteur, waarbij je onderhoud 
verricht bij klanten, storingen oplost, etc.

Functie-eisen:
• Je hebt een gedegen achtergrond in de Werktuigbouw,  

Metaal en Electro
• Je hebt mimimaal een afgeronde MBO opleiding in relevante 

richting
• Je hebt een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke  

functie of als monteur
• Je bent ambitieus en ziet deze nieuw in te vullen functie  

als een uitdaging
• Bereidheid om te reizen
• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit
• In bezit van rijbewijs B
• Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré
• Je bent een teamplayer en past in een kleine organisatie

Wij bieden:
• De mogelijkheid te werken met een uniek product binnen 

Europa
• Een uitdagende en afwisselende functie
• Een préttige werksfeer
• Passende arbeidsvoorwaarden

Sollicitaties per email s.v.p. richten aan Dhr. Ruud Duivestein, 
dto@stapelautomaten.nl 

Acquisitie n.a.v. deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.


