
Vacature Junior monteur
Vindt jij het leuk om met je handen te werken, ben jij bereid om alle ins- en outs van het 
monteursvak te leren en ben je niet bang om vuil te worden, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken. 
De functie van junior monteur is een uitdagende functie waarbij je alle facetten van het 
monteurswerk in de praktijk tegen gaat komen. Het is een afwisselende baan, waarbij je soms 
onder druk tijdsdruk moet werken. Het vak strekt zich uit van het schoonmaken van de machines, 
het sleutelen aan machines, tot het installeren van machines. Samen met twee collegahet sleutelen aan machines, tot het installeren van machines. Samen met twee collega’s ben je 
verantwoordelijk voor het op gang houden van het machinepark over drie fabriekshallen.  
Samen met de vakvolwassen monteur ga je onder zijn begeleiding aan de slag en leer je het vak 
in optima forma. Je moet wel bereid zijn om in diensten ook op de zaterdag te werken in het geval 
van calamiteiten. 

- Repareert en onderhoud de machines onder begeleiding van een vakvolwassen monteur om 
  het productieproces op gang te houden;
-- Installeert onder begeleiding van een vakvolwassen monteur (delen van) machines
- Werkt veilig en arbotechnisch verantwoord

Wat bieden wij?
Een van oudsher stabiel bedrijf met trouwe collega’s met veel vakkennis, waar continu gestreefd
wordt naar innovatie van de werkprocessen.

- Een markt conform salaris.
- Ruimte voor nieuwe initiatieven.
- Een goede pensioenregeling.- Een goede pensioenregeling.

Over Timmerfabriek Doornenbal B.V.:
TimmerSelekt Doornenbal is een vooruitstrevende organisatie waar ketenintegratie, duurzaamheid, 
innovatie en ontzorgen van de opdrachtgever een belangrijke plaats inneemt.
In deze visie is TimmerSelekt Doornenbal in de loop der jaren uitgegroeid tot de top van de 
Nederlandse timmerindustrie.
Professionele werknemers zorgen voor de productie van houten kozijnen, ramen en deuren van 
een bijzonder hoge kwaliteit.een bijzonder hoge kwaliteit.
Opdrachtgevers en ketenpartners zijn daarom gegarandeerd van een topproduct zonder zorgen!
TimmerSelekt Doornenbal B.V. is onderdeel van Redesign Partners uit Amsterdam. 
Holland Houtwerk en Timmerfabriek Overbeek zijn hierin ook gelieerd. Door de krachten te 
bundelen, maken de bedrijven onderling gebruik van elkaars kennis, expertise en ervaring. 
Redesign geeft mogelijkheden en een impuls aan de innovatieve ontwikkeling en levert 
extra financiële draagkracht.

Heb jij interesse in deze uitdagende functie?
Stuur dan je CV voorzien van persoonlijke motivatie naar onze (externe) personeelsadviseur 
Ilon Hemmelder (Hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl)  Voor vragen over de functie kun je ook contact op nemen met haar.


