
 

 

Elektrisch- Mechanisch monteur eindmontage 

 

Ben jij die enthousiaste, creatieve technicus die wij zoeken?  

Die energie krijgt van de kans om bij te dragen aan innovatieve oplossingen voor de klant?  

En deel wil uitmaken van een gemotiveerd team bij een wereldspeler? 

 

Ter uitbreiding van de afdeling eindmontage zijn we op zoek naar een 

Elektrisch- Mechanisch  Monteur  

 

Omschrijving  

In jouw functie maak je deel uit van een enthousiast team bestaande uit engineering, 

projectleiding, werkvoorbereiding en eindmontage. Hierin ben je verantwoordelijk voor: 

• Mechanische montage van professionele reinigingsmachines 

• Elektrisch bekabelen, aansluiten en testen van de machines 

• Uitvoeren van elektrisch en mechanisch onderhoud en storingen oplossen aan 

reinigingsmachines 

• Installeren en opstarten van machines op klant locatie. Enkele malen per jaar reizen voor 

enkele dagen.  

 

Deze functie vereist van jou: 

• MBO4 werk- en denkniveau (verkregen door scholing of ervaring) 

• Praktische kijk op techniek  

• Ervaring in machinebouw 

• Een creatieve instelling 

• Enthousiasme voor techniek en voor het eindproduct van klanten 

 

Wat bieden wij jou? 

We bieden jou een plek in een jong team. Naast een goed salaris zijn er volop mogelijkheden 

voor opleiding en ontwikkeling, CAO metaalbewerkingsbedrijf, een pensioenregeling en 

andere collectieve verzekeringen, en bovenal een prettige werksfeer.  

 

Zijn dit jouw kwaliteiten? 

• Teamspeler 

• Resultaatgericht 

• Open en duidelijk communiceren 

• No-nonsens mentaliteit 

• Prettig werken in een dynamische en flexibele werkomgeving 

 

Dan komen wij graag in contact met jou. Bel of mail naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl, 

tel: 077-307-4412). 

 

 

 



 

 

 

Over ons 

Familiebedrijf Limex Machine Exploitatie ontwikkelt en produceert reinigingsmachines voor 

kratten, emmers en tray’s voor de tuinbouw en sierteelt. Limex is op dit gebied een 

toonaangevende internationale speler. Zo is zij b.v. wereldmarktleider op het gebied van 

wasmachines voor bloemenemmers en heeft ze als eerste een methode ontwikkeld om het 

ToBRFV tomaten virus uit oogstkratten te verwijderen. 

Limex ontwikkelt en bouwt de apparatuur in eigen beheer. Hierbij vragen maatschappelijke- en 

marktontwikkelingen voortdurend om innovatieve oplossingen. Die leveren wij, van standalone 

wasmachines tot compleet geautomatiseerde lijnen, aan grote en kleine klanten over de hele 

wereld. Wil je meer info over Limex? Kijk dan op www.limex.nl 

 

 


