
   

 

  

 

   VACATURE IN- EN EXTERN 
 

 
 
 

Voor onze vestiging in Hardenberg zoeken wij per direct een ervaren en zelfstandige 
 

  

ONDERHOUDSMONTEUR 
 

 
Wie zijn wij? 
Priema is een toeleverancier gespecialiseerd in het dieptrekken, stansen en samenstellen 
van complexe metalen producten. Met 150 medewerkers wordt geproduceerd op een drietal 
productie locaties in Hoevelaken, Hardenberg en Breclav (Tsjechië), waarbij het 
hoofdkantoor gevestigd is in Hoevelaken. We werken voor klanten in uiteenlopende 
branches, o.a. automobielindustrie, verwarmingsindustrie, beddenindustrie, utiliteitsbouw, 
landbouw-werktuigen, elektrische gereedschappen, office equipment en witgoed. Priema is 
ISO 9001 en ISO/TS 16949 gecertificeerd. Meer informatie over Priema is te vinden op onze 
website www.priema.com. 
 
Wat ga je doen?  
Als Onderhoudsmonteur ga je je bezig houden met 
het opsporen en oplossen van storingen in het 
mechanische, hydraulische en elektrische gedeelte 
van onze machines. Ook ben je verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van preventieve 
onderhoudswerkzaamheden. Je draagt zorg voor de 
opvolging van een efficiënte en effectieve 
onderhoudsplanning van alle machines en 
installaties, zodat de continuïteit van onze 
productieprocessen gewaarborgd blijft. Na een aantal 
jaren ben je in staat om volledig zelfstandig te werken 
en op termijn ga je ons Hoofd Technische Dienst 
opvolgen. In jouw dagelijkse werkzaamheden werk je 
nauw samen met de medewerkers van de productie. Je bent voor hen een ondersteunende 
partner, die door een open communicatie helpt bij het gebruik en het onderhoud van hun 
machines. Je geeft input voor verbeteracties en begeleidt deze acties. 
 
Wat vragen we van je? 
Je hebt een afgeronde opleiding MBO-werktuigbouwkunde en/of elektrotechniek aangevuld 
met minimaal vijf jaar relevante werkervaring in een soort gelijke functie. Je kunt zelfstandig 
werken, bent stressbestendig, gedreven, gedisciplineerd en je kunt goed overzicht houden 
bij het stellen van prioriteiten. Het is voor jou geen probleem om mee te draaien in een 
consignatiedienst. 
 
Wat bieden we? 
Priema biedt een zelfstandige en uitdagende functie in een groeiende en dynamische 
omgeving. Wij bieden een marktconform salaris volgens de CAO Metalektro en uitgebreide 
opleidingsmogelijkheden. 
 
Solliciteer! 
Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan hetgeen wij vragen? Dan nodigen wij je 
van harte uit om te solliciteren! Je kunt jouw sollicitatie richten aan mevrouw A. Arends, 
e-mailadres: a.arends@priemabv.nl. Indien je vragen hebt over deze vacature kun je 
contact opnemen met dhr. J. Klomp, te bereiken op 0523-281100. Voor deze vacature 
kunnen wij nog geen sluitingstermijn aangeven.  


