
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhouds-/Storingsmonteur Technische Dienst 

Arkel  Fulltime of Parttime, 2 ploegendienst

____ 

CPG Europe produceert en verkoopt hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen waarmee 

de huidige bouwsector wordt geconfronteerd, op te lossen. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel 

Europa zetten we ons in om een wereld vorm te geven waarin gebouwen en constructies energie besparen, 

langer meegaan en de duurzaamheidsnormen overtreffen. 

Jouw rol 
____ 

 
• Je voert onderhoud uit aan onze productiemachines 

en aan ons gebouw 

• Je verhelpt storingen aan machines en kijkt ook naar 

hoe we deze storing in de toekomst kunnen 

voorkomen 

• Je neemt deel aan testprogramma’s en projecten die 

lopen om onze producten, het machinepark of onze 

processen te vernieuwen 

• Je begeleidt externe monteurs die op ons terrein 

werkzaamheden moeten verrichten 

• Je zorgt voor een juiste administratie van de 

documenten en technische gegevens van onze 

machines 

• Je zorgt voor een administratieve verwerking van de 

onderhoudswerkzaamheden in Ultimo 

• Je zorgt samen met je collega’s dat de machines 

voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, 

kwaliteit, arbo en milieu 

• Je neemt deel aan consignatiediensten

 
Vaardigheden 
____ 

• Werkervaring: Je bent in staat om met jouw kennis 
en opgedane werkervaring deze functie goed uit te 
oefenen. 

• Samenwerken: Je vindt het fijn om met andere 
mensen samen te werken en houdt van diversiteit in 
werkzaamheden. 

• Meedenken: Je vindt het prettig mee te denken over 
de werkzaamheden die gedaan moeten worden en 
toont daarin initiatief. 

• Taalvaardigheden: Je bent in staat om in het 
Nederlands in gesprek te gaan met een medewerker 
om de storing te bespreken. 

Werken bij CPG 
____ 

• Arbeidsvoorwaarden:  
We bieden je een bruto salaris tussen de € 3.200,- 
en € 3.800,- op basis van 40 uur per week. 
Daarnaast ontvang je 13% ploegentoeslag voor 
twee ploegendienst. Overwerk in deze functie wordt 
tegen 125% en 150% betaald, afhankelijk van het 
tijdstip waarop je overwerkt. We vergoeden jouw 
reiskosten tot 40 kilometer enkele reis. Als je fulltime 
werkt ontvang je 30 vrije dagen op jaarbasis. 
 

• CPG:  

We zijn een gezonde onderneming die groeit. 

We streven naar een inclusieve cultuur waarin we 

diversiteit omarmen

Contact 

____ 

We kijken uit naar jouw sollicitatie 

Spreekt deze functie je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag per e-mail. Heb je vragen over deze functie? Jouw vragen 

beantwoorden wij graag. 

 

Linda Smit, HR Business Partner Benelux 
06 25008600 (ook via WhatsApp) 
Linda.smit@cpg-europe.com 

CPG Netherlands 
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel


