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De Masterfoam Group verwerkt, al meer dan 55 jaar, flexibele materialen middels diverse 

technieken. Op basis van flexibel schuim, celrubber en non-woven materialen ontwikkelen en 

produceren wij producten op maat. Masterfoam produceert in Nederland, Roemenië en 

Mexico en heeft een verkoopkantoor in Duitsland. De Masterfoam Group is een gevestigde 

partner van toeleveranciers in de automobiel-, de verpakkings-, de filter- en algemene 

industrie.  

 

Voor onze vestiging in Ootmarsum, Nederland, zoeken wij een: 

           Medewerker Technische Dienst 

 

De functiebeschrijving  

Na een gedegen inwerkperiode, bestaan je werkzaamheden o.a uit: 

• Het uitvoeren van preventief onderhoud 

• Het uitvoeren van correctief onderhoud 

• Opstellen en uitvoeren van technische projecten 

• Instrueren en controleren van medewerkers m.b.t het plegen van 

machineonderhoud 

• Onderhouden van gebouwen en bijbehorende infrastructuur 

• Onderhouden van voorzieningen zoals: verwarming, water en licht 

• Voert takenuit zoals vermeld in het kwaliteitssysteem 

• Draagt zorg en besteld de benodigde (hand) gereedschappen 

• Diverse administratieve werkzaamheden 

• Het uitvoeren van periodieke inspecties 

• Het analyseren c,q evalueren van verstoringen op machines 

• Het analyseren c.q evalueren van onderhoudskosten 

• Het beheren en bestellen van (reserve) onderdelen en stans/lintmessen 

• Draagt zorg voor een veilige en opgeruimde werkplek 

• Contact met externe partijen 

 

 

De succesvollle kandidaat heeft: 

• Een MBO-3/4 opleiding richting techniek/elektrotechniek 

• Ervaring met mechanische en elektronische installaties 

• Goed technisch inzicht en resultaat gericht, probleemoplossend werken 

• Kan goed zelfstandig alsook in teamverband werken 
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• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie zowel in het Nederlands alsook 

in het Engels 

• Computerkennis: Office en ERP-software 

 

 

 

Wij bieden:  

• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling in een dynamische productie 

omgeving 

• Een breed scala van taken met een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid 

in een jong en dynamisch team 

• Voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de kans om verantwoordelijkheid 

te nemen  

• Aantrekkelijk en deels prestatiegericht beloningspakket 

 

De primaire locatie is Ootmarsum in Nederland.   

 

Stuur jouw sollicitatie in het Nederlands of Engels naar l.geerding@masterfoam.com  

 

MASTERFOAM BV 

Eerste Stegge 56, 7631 AE Ootmarsum, Nederland, www.masterfoam.com 


