
 

Vacature - Allround servicemonteur (buitendienst) 

Het bedrijf 
Het Packhuys B.V. is een jong, professioneel en klantgericht bedrijf, waarbij service hoog in het vaandel staat.  
Het Packhuys biedt een uitgebreide range aan doseer- & verpakkingsmachines. De producenten van de 
machines, welke we exclusief leveren in de Benelux, zijn stuk voor stuk betrouwbare en betrokken partners. Het 
zijn kwaliteitsbedrijven die al sinds een 50-tal jaren betrouwbare, robuuste en praktische machines leveren. De 
klanten van Het Packhuys bevinden zich in de Benelux en zijn met name actief in de AGF branche & 
voedselverwerkende industrie. In verband met groei van onze organisatie zijn we ter versterking van ons team 
op zoek naar een allround servicemonteur buitendienst, bij voorkeur woonachtig in West-Brabant/Zeeland. 
 
De functie 
Als servicemonteur ben je allround inzetbaar, maar met name verantwoordelijk voor installatie, training, 
onderhoud en storingen aan onze doseer- & verpakkingsmachines. Dit betreft met name topsealmachines, 
horizontale flowpackmachines en sleevemachines. Je bent zowel elektrotechnisch als mechanisch goed 
onderlegd. Je wordt onderdeel van een enthousiast team, waarbij je veel vrijheid maar ook verantwoordelijkheid 
krijgt. Je vindt het leuk om zelfstandig op pad te zijn, maar kunt ook met anderen samenwerken. Een flexibele 
houding is hierbij een vereiste. Je vindt het geen probleem om per auto af te reizen naar klanten in de Benelux 
en om af te reizen naar het buitenland voor afname van nieuwe machines. 
 
Herkenbaar 
• Leergierig, gedreven, enthousiast  
• Besluitvaardig, dienstverlenend en klantgericht 
• Oplossingsgericht, doorzettingsvermogen 
 
Wij vragen 
• Opleidingsniveau Mechatronica, niveau 4 
• Ervaring als servicemonteur in de buitendienst (echter ook schoolverlaters zijn welkom te solliciteren) 
• Gevoel voor kwaliteit en service, nette en punctuele werkwijze 
• Flexibel en stressbestendig, je behoudt het overzicht 
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, tevens Duits is een pré 
• Ervaring met verpakkingsmachines is een pré 
• Fulltime dienstverband  
• Bereidheid om consignatiediensten te draaien  
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 
Wij bieden 
Voor de juiste kandidaat wacht een afwisselende functie met veel kansen en mogelijkheden om je te blijven 
ontwikkelen in je vakgebied. Salaris en andere arbeidsvoorwaarden, zoals een auto van de zaak, passen bij de 
zwaarte van de functie en jouw ervaring. Heb je interesse in deze uitdaging en voldoe je aan de eisen? Reageer 
dan per mail met als onderwerp “sollicitatie allround servicemonteur”, ter attentie van Pierre Hagenaars 
(info@het-packhuys.com). Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.  
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Vacature - servicemonteur (buitendienst)
Het bedrijf
Het Packhuys is leverancier van kwalitatief hoogwaar-
dige doseer- en verpakkingsmachines. Onze klanten 
bevinden zich in de Benelux en zijn met name actief 
in de AGF branche en voedselverwerkende industrie. 
Door de sterke groei van het bedrijf, en om onze 
klanten enthousiast en tevreden te houden over onze 
machines en service, willen we graag ons team ver-
der uitbreiden met een enthousiaste servicemonteur 
buitendienst.

De functie
Als servicemonteur word je onderdeel van een 
enthousiast team collega’s en werk je voornamelijk 
bij onze klanten op locatie, of in onze werkplaats in 
Tholen. Je werkzaamheden bestaan uit het opstel-
len en in bedrijf stellen van nieuwe machines, het 
uitvoeren van preventief onderhoud en het verhelpen 
van storingen. Je bent zowel elektrotechnisch als 
mechanisch goed onderlegd. Je vindt het leuk om 
zelfstandig op pad te zijn, maar kunt ook goed met 
anderen samenwerken. Een flexibele, klantgerichte 
houding is hierbij een vereiste.

Wij vragen
•  Opleiding MBO Werktuigbouw, Elektro of Mecha- 

tronica
•  Bij voorkeur een aantal jaren ervaring in een soort-

gelijke functie

• J e hebt gevoel voor kwaliteit en service, nette en 
punctuele werkwijze

•  Je bent flexibel en stressbestendig, je behoudt het 
overzicht

•  Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engel-
se taal in woord en geschrift

• In bezit van minimaal rijbewijs B (voorkeur BE)
• Ervaring met verpakkingsmachines is een pré
• Fulltime dienstverband
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden
Het Packhuys heeft een hecht team medewerkers 
die veel waarde hechten aan de goede, informele 
werksfeer. Prestaties worden gewaardeerd, en we 
hebben oog voor jouw inzet, ambities en capacitei-
ten. Voor de juiste kandidaat wacht een afwisselende 
functie met veel kansen en mogelijkheden om je te 
blijven ontwikkelen in je vakgebied. Een uitstekend 
salaris en andere arbeidsvoorwaarden, zoals een auto 
van de zaak, passen bij de zwaarte van de functie 
en jouw ervaring. Heb je interesse? Reageer dan per 
mail met als onderwerp “sollicitatie servicemonteur”, 
ter attentie van Pierre Hagenaars (info@het-packhuys.
com). Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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