
 

 

 

Waar:   Groningen (NL) 
Werkzaamheden: Onderhoud aan productiemachines 
Ervaring:   3+ jaar 
Opleiding:   MBO Mechatronica,  Werktuigbouwkunde, 
   Elektrotechniek of soortgeli jke opleiding 

 

Werken bi j  Foamplant is een unieke ervaring.  Je kri jgt volop kansen om bij  

te dragen aan onze missie om veil ige,  betrouwbare en duurzame 

schuimproducten beschikbaar te maken voor iedereen. 

Ji j  bent degene die onze veelal  zelf  ontwikkelde machines technisch in 

topconditie houdt. Daarbij  zet je al  je creativiteit en technische kunde in 

bij  het (mede te) bedenken van verbeteringen om ervoor te zorgen dat de 

productiemachines nog efficiënter worden. 

Naast het werk aan de bestaande machines lever je  ook input voor de 

nieuw te bouwen machines. Hiermee ben j i j  degene die ervoor zorgt dat 

de laatste inzichten van de productievloer worden meegenomen in het 

ontwerp van de nieuwste generatie productiemachines. 

 

Jouw baan zal  onder anderen bestaan uit:  

 Het plegen van (preventief)  onderhoud aan productiemachines 

 Bedenken en soms maken van verbeteringen aan bestaande 

machines 

 Het meedenken met het ontwerpteam om de nieuwste generatie 

machines zo goed mogeli jk te maken 

 (optioneel)  het opstellen van onderhoudsplannen   



 

 

Goed draaiende productiemachines en een positieve,  creatieve en 

proactieve werkhouding. 

Daarnaast zi jn wij  op zoek naar:  

 Afgeronde opleiding MBO Mechatronica,  Werktuigbouwkunde, 

Elektronica of soortgeli jke opleiding 

 Systematische probleemoplosser 

 3+ jaar ervaring als onderhoudsmonteur 

 Stressbestendig en proactieve werkhouding 

 Beschikbaar voor 36-40 uur per week 

 Ervaring met draaibank en/of (CNC) freesmachine is een pré 

 Je goed kunnen uitdrukken in het Engels is een pré 

Je begint de dag met een bak koffie of thee met de collega’s. Na de koffie 

voer je de reguliere onderhoudstaken uit en zorg je  dat de machines goed 

draaien.  Eind van de ochtend heb je  een afspraak met de engineer die 

bezig is  met een nieuwe machine en graag jouw inzichten daarin 

meeneemt. Daarna loop je naar de werkplaats om te ki jken of de 

verbeterde onderdelen die je hebt uitgedacht al klaar zi jn.  Na een 

gezell ige lunch met de collega’s  monteer je  nieuwe onderdelen en schets 

je een verbetering voor dat ene onderdeel dat telkens kapot gaat. Aan het 

eind van de dag werk je de onderhoudslogboeken bij  en stap je fluitend op 

je fiets naar huis.  

Naast een uitdagende baan bij  een jong snelgroeiend bedrij f  kun je  het 

volgende van ons verwachten: 

 Een resultaatgerichte en dynamische werksfeer 

 Veel vri jheid binnen jouw rol als  onderhoudsmonteur 

 Veel variatie in werkzaamheden 

 Volop groeimogeli jkheden 

 27 vakantiedagen per jaar (bovenop de nationale feestdagen) 

 Een pensioenregeling bij  Nationale Nederlanden 

 Marktconform salaris 

Geïnteresseerd of nog vragen? Stuur je  soll icitatie of vragen naar 

v.vanassen@foamplant.nl  


