
IS TECHNIEK JOUW PASSIE?
Dan is deze vacature voor jou geschreven! Trabiss International zoekt namelijk een:

(service)monteur CNC Machines | fulltime (38 uur)

die van technische uitdagingen houdt en graag blijft leren op dit gebied.

Als collega bij Trabiss International ben je onder andere verantwoordelijk voor installatie,
onderhoud en service van onze CNC machines.
Het meedenken in design, bouw, optimalisatie en kwaliteit van de machines motiveert je, in
technische storingen bijt jij je graag vast en los je adequaat op.
Als collega ondersteunen wij jou wanneer nodig of gewenst.

Dit verwachten we van jou:
● Minimaal MBO werk- en denkniveau
● Scholing en/of ervaring op mechanisch, elektrisch en ‘software/IT’ gebied
● Diverse cursussen op technisch gebied in the pocket
● Je hebt een rijbewijs B en een auto
● Passie voor techniek en CNC machines
● Leergierig en enthousiast over buitenlandse studiereizen van Trabiss
● Pro-actief en flexibel.
● Je bent bereid om op verschillende locaties te werken
● Teamplayer én zelfstandig
● Nederlands en Engels heeft geen geheimen voor jou in woord en geschrift

Dit mag jij van ons verwachten:
● Een dynamische en nooit eentonige fulltime baan
● Interessante doorgroeimogelijkheden (ook qua vervoer)
● Professionele, gemotiveerde en hele gezellige collega’s
● Informele organisatie en sfeer
● Veel vrijheid en support
● Diverse leermogelijkheden (cursussen en studiereizen)
● Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO Metaal & Techniek)



BEDRIJFSPROFIEL TRABISS INTERNATIONAL
Trabiss International bestaat sinds 2006 en wij zijn gek op techniek! Een uniek bedrijf in de
Noordkop!

We zijn een totaalaanbieder op het gebied van meetapparatuur, meetgereedschap, digitale
uitlezingen (zie: www.trabiss.nl) en CNC machines waaronder CNC routers, freesmachines,
laser markeer-, graveer- en snijmachines.

Onze CNC machines zijn breed inzetbaar in giftshops, machinebouw, apparatenbouw,
industriële productie, technische scholen en instrumentenbouw.  De machines worden in
fabrieken in Europa gemaakt. Trabiss levert machines in binnen- en buitenland.
Het informele karakter en de ‘vrienden’ sfeer is bepalend voor wie wij zijn en graag ook
uitdragen. Een top service en luisteren naar onze klanten is voor ons heel normaal.

Meer informatie: www.trabiss-machines.nl.

Zie jij jezelf al als Trabiss-monteur?
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief vóór 1 maart 2022 naar p.zijlstra@trabiss-int.com
t.a.v Peter Zijlstra.

http://www.trabiss-machines.nl/

