
  

 

Vacature Onderhoudsmonteur/Maintenance Technician 
Fulltime 

Regio Groningen/Drenthe 

 

 

Heb je een passie voor mechanica en wil je werken bij het leukste bedrijf van het noorden? Lees dan 

vooral verder!  

 

De Bondt B.V. is een moderne groothandel  in fournituren, wol en handwerken en is op dit gebied 

toonaangevend in Europa. Het is een no-nonsense familiebedrijf dat hard groeit en op dit moment 

ruim 80 werknemers telt. Met meer dan 60.000 verschillende artikelen hebben wij een enorme 

collectie en zijn wij dé one-stop-shop voor retailers in deze sector. Alle collega’s leveren, ieder vanuit 

hun vakgebied, een bijdrage om samen het brede palet aan producten te ontwikkelen, te innoveren 

en de beste dienstverlening te realiseren. Zie www.debondtbv.nl en https://www.scheepjes.com/nl/ 

 

Jouw baan 

Bij De Bondt B.V. wordt er momenteel hard gewerkt aan de installatie van een geautomatiseerd 

orderpicksysteem (Goods-To-Person (GTP)) waarvoor we op zoek zijn naar een onderhoudsmonteur 

met een passie voor mechanica. 

Als Onderhoudsmonteur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het dagelijkse, het 

preventieve en het periodieke onderhoud aan het systeem. Jij zorgt ervoor dat het systeem altijd in 

topconditie is. Je bent dé aangewezen persoon die snel storingen kan oplossen in de rol van Jam Buster. 

Daarnaast verricht je andere voorkomende technische werkzaamheden binnen de organisatie, dit 

indien nodig in samenwerking met externe partijen.  

 

Functie-eisen 

Graag maken we kennis met gemotiveerde kandidaten die beschikken over een technische MBO3- of 

MBO4-opleiding.  

 

Voldoe je daarnaast aan onderstaande wensen, solliciteer dan snel: 

▪ Minimaal 2 jaar ervaring als onderhoudsmonteur; 

▪ Je hebt affiniteit met mechanica; 

▪ Je werkt nauwkeurig én zelfstandig; 

▪ Je bent in staat om onder druk te werken en kunt daarbij ook nog eens snel handelen in het 

geval van een incident; 

▪ Je beheerst goede communicatieve vaardigheden;  

▪ Je vindt het leuk om je kennis over te dragen aan collega’s;   

▪ Je hebt de administratieve afhandeling altijd correct op orde; 

▪ Je bent gewend te werken met veiligheidsprotocollen;  

▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een pré.  
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Wij bieden 

We bieden een fulltime dienstverband voor minimaal een half jaar, met aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden, een goede werksfeer met enthousiaste collega’s, een marktconform salaris en 

bij bewezen geschiktheid kans op een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Reactie uitsluitend met motivatiebrief voorzien van C.V. per e-mail naar solliciteren@debondtbv.nl De 

sluitingsdatum is uiterlijk 31-07-2021. De gestelde functie-eisen en je motivatiebrief zijn voor ons zeer 

belangrijk en daar zal de eerste selectie op plaatsvinden.  
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