
 

 

 

Servicemonteur (internationaal) 
 

ORGANISATIE 

Stork IMM te Hengelo, ontwikkelt en produceert spuitgietmachines voor de kunststofverwerkende 

industrie. Deze machines kenmerken zich door hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid. Voor 

uitbreiding van onze afdeling Service zijn wij op zoek naar een Servicemonteur.   

 

FUNCTIE-INHOUD 

Als servicemonteur verricht je zowel nationaal als internationaal storings- en 
onderhoudswerkzaamheden aan spuitgietmachines van Stork IMM bij diverse klanten. Als 
servicemonteur verzorg je daarnaast ook de inbedrijfstelling van nieuwe machines en instrueer je onze 
klanten. De functie heeft een vrij onregelmatig karakter en buitenlandse reizen, gewoonlijk niet 
langdurig, komen frequent voor. 
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Inbedrijfstelling spuitgietmachines op locatie 

 Het instrueren van operators bij klanten 

 Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 

 Storingen (elektrisch, hydraulisch, besturingstechnisch, mechanisch) analyseren en oplossen 

 Vervangen van onderdelen  

 Opstellen van rapportages 

 Adviseren van klanten over gebruik en onderhoud van de machine 
 
WIJ BIEDEN 
We bieden je een mooie uitdagende job bij een internationaal technisch hoogstaande organisatie met 
veel ruimte voor eigen initiatief. Naast een passend salaris en uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden in de CAO Metalektro, bieden we mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. 
In deze functie krijg je tevens de beschikking over een laptop, telefoon en bedrijfsbus. 
 
Voor deze functie is er een uitgebreid opleidingstraject. Het traject duurt ongeveer een half jaar en in 
deze periode doorloop je verschillende modules zowel intern als extern. 

 

WIJ VRAGEN 

 MBO of HBO opleiding; bij voorkeur Elektro/Regeltechniek of Mechatronica 

 Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal 
 Ervaring in een onregelmatige buitendienst functie 

 

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN 

 Analytisch/systematisch 

 Stressbestendig 

 Klantvriendelijk 

 Zelfstandig 

 Flexibel 
 

UW SOLLICITATIE  

Bent u geïnteresseerd in deze functie en sluit uw profiel aan, dan kunt u uw sollicitatie richten aan 

solliciteren@storkimm.com. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. 074 – 240 5020.   

 
Door te reageren op deze vacature gaat u akkoord met de privacyverklaring voor 
sollicitatieprocedures van Stork IMM. 

mailto:solliciteren@storkimm.com
https://storkimm.nl/downloads/Privacyverklaring-sollitatieprocedures-Stork-IMM.pdf

