
 

 

 

 

Allround Onderhoudsmonteur 
 
In deze afwisselende functie als allround onderhoudsmonteur ben jij 
verantwoordelijk voor het technische productieproces en streef je er naar om dit 
complexe productieproces zo storingsvrij en voorspelbaar mogelijk te laten 
verlopen. Naast het oplossen van elektrotechnische-, mechanische- en 
hydraulische storingen verleen je assistentie bij het ombouwen van de 
spuitgietmachines en de bijbehorende randapparatuur. Ook voer je het 
onderhoud aan de spuitgietmachines uit en ben je belast met het mogelijk 
reviseren van de desbetreffende machines. 
 
Hierdoor ben je een belangrijke schakel om de kwaliteit van onze producten en 
diensten te waarborgen. 
 

De werkzaamheden bestaan uit: 
• Uitvoeren van onderhoud conform planning i.s.m. je leidinggevende 
• Meedenken in verbetertrajecten t.b.v. de productie 
• Assisteren bij terugkomende problemen bij robots, randapparatuur en 

machines 
• Assisteren bij het in gebruik nemen van nieuwe installaties 
• Programmeren van robots  
• Ontvangen, begeleiden en toelichten van situatie aan Servicemonteurs 
• Het omstellen van spuitgietmachines 
• Het aansluiten of verwijderen van randapparatuur 
• Alle verdere voorkomende werkzaamheden 

 
Functie-eisen: 

• Opleiding: richting elektrotechniek en/of werktuigbouwkunde op 
MBO/MTS+ werk- en denkniveau 

• Aangevuld met technische opleidingen en cursussen 
• Werkervaring in de spuitgietbranche is een pré 
• Kennis van hydrauliek en pneumatiek 
• Ervaring met 3-assige robots  
• Probleemoplossend en analytisch denkvermogen 
• Nauwkeurig en netjes kunnen werken 
• Is gewend “out of the box” te denken 
• Leergierig met een passie voor techniek 



 

 

 

 
KIK Powerful Plastics is opgericht in 1968 en heeft meer dan 50 jaar ervaring in 
het engineeren en produceren van hoogwaardige kunststof spuitgietproducten 
voor uiteenlopende marktsegmenten. Elke dag opnieuw zetten wij ons in om deze 
positie verder uit te bouwen.  
 
Investeren in kennisopbouw, de nieuwste spuitgiettechnieken, procesbeheersing, 
geautomatiseerde kwaliteitsbewaking en efficiency staan daarin centraal. 
 
Met een machinepark van 27 spuitgietmachines in de tonnages van 30 tot 440 ton 
sluitkracht, wordt er een zeer grote diversiteit kunststoffen verwerkt. KIK 
beschikt over een eigen matrijzenmakerij en is ISO-9001/ ISO-14001 
gecertificeerd. 
 
Wij willen graag in contact komen met kandidaten (m/v) voor de functie van 
“Allround Onderhoudsmonteur” met een ruime ervaring in de industrie. 
 
Wat biedt KIK: 

• Een bovengemiddeld salaris (neem contact op voor meer info) 
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Werken in dagdienst 
• 38-urige werkweek 
• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen 
• Een informele en collegiale werkomgeving waarin inzet en initiatief  ten 

zeerste worden gewaardeerd 
 

Hebben we je interesse gewekt? 

Stuur dan je schriftelijke sollicitatie en cv naar personeelszaken@kikplastics.nl.  

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Mevr. Y. Brouwers via 

0416- 560 970.  
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