
 

 
Bronneberg, is sedert 1946 een bekende naam in de recyclingmarkt. De Bronneberg schroot-
verwerkende machines zijn onderscheidend op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit en 
innovatieve technieken. Bronneberg biedt nu inmiddels totaaloplossingen voor de recycling industrie. 
Wij ontwikkelen, produceren en verkopen machines voor de recyclingindustrie waarbij de 
verwerkingsmachines voor schroot en oude metalen de hoofdmoot zijn.  Onze producten lopen uiteen 
van kleine kabelpellers die de isolatie van elektriciteitskabels strippen tot  schrootpersen en 
knipscharen die ijzer- en metaalschroot verwerken vaak onder de zwaarste omstandigheden.  
 
Bronneberg ontwikkelt, produceert en reviseert machines in eigen huis. Daarnaast voert Bronneberg 
het agentschap voor diverse wereldwijd gerenommeerde merken in de recycling industrie. 
 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 
 

SERVICE MONTEUR m/v 
 
Als Service Monteur (Machinebouw) ben je verantwoordelijk voor het monteren, repareren, 
reviseren, afstellen en testen van (deel)machines. De werkzaamheden vinden zowel plaats in onze 
werkplaats als op locatie (ook in het buitenland). De combinatie van hydrauliek en 
besturingstechniek en met name storingsanalyse en inbedrijfstelling van (deel)machines is een 
belangrijk onderdeel van de functie. Je bent in staat om de functionele werking van de machine vast 
te stellen en te komen tot een logische werkvolgorde. 
Je bent pas tevreden als een machine goed draait en een eventueel probleem is gevonden en je deze 
hebt verholpen. Je gaat op zoek naar de oorzaak en bent in staat om creatief te denken. Je werkt 
zowel zelfstandig als in teamverband en bent in staat om verbeteringen door te voeren. 
 
 Kennis en vaardigheden  

• Afgeronde technische MBO opleiding WTB, Mechatronica, technisch onderhoud of  
machinebouw; 

• Aantoonbare en relevante werkervaring in een (soort)gelijke functie; 
• Lezen van WTB tekeningen en elektrische schema’s;  
• Kennis van, ervaring met, mechatronische machinebouw;  
• Ervaring met meet- en regeltechniek, Tig/Mig-lassen  ( PLC-besturing)  
• Storingen analyseren, oorzaken bepalen en oplossen;  
• Logische/efficiënte wijze bepalen van monteren, repareren en reviseren;  
• Vanaf concept-informatie de functionaliteit van de machine kunnen herkennen;  
• Praktische verbeteringen aandragen;  
• In bezit van geldig VCA-certificaat (basisveiligheid) is gewenst. 

 
Persoonskenmerken: leergierig, praktisch ingesteld, probleemoplossend vermogen, accuraat, 
resultaatgericht, zelfstandig en geen 8 tot 5 mentaliteit. 
 
Wij bieden een zeer  afwisselende baan met veel ontwikkelingsmogelijkheden. Je komt te werken in 
een prettige, informele sfeer, waarbij veel ruimte is voor eigen initiatief. 
 
T +31(0)492-591900 F +31(0)492-543045 E info@bronneberg.nl W www.bronneberg.nl 
 
Interesse in deze functie? Stuur een motivatiebrief met CV naar hr@bronneberg.nl. 
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