
 

 

 

Vacature Onderhoudsmonteur Technische Dienst 

Voor onze vestiging in ’s-Heerenberg zijn wij op zoek naar een Onderhoudsmonteur 
Technische Dienst. 
 
Wie zijn wij? 
De Dekker Groep is een succesvolle en sterk groeiende producent en leverancier van 
(maatwerk)keukenwerkbladen en keukenaccessoires. Onze organisatie telt ca. 450 medewerkers met 
rond de 135 miljoen euro omzet. In Nederland beschikken we over 4 productielocaties in 
Zevenhuizen, Alphen aan den Rijn, Beuningen en ’s-Heerenberg.     
 
Als onderhoudsmonteur technische dienst ga je werken voor Topline maatwerkbladen, onderdeel 
van de Dekker Groep, bij de productielocatie in ’s-Heerenberg, waar met zo’n 90 medewerkers 
keukenbladen worden geproduceerd van composiet, keramiek en graniet.  De locatie functioneert als 
een zelfstandige eenheid binnen de groep. Topline maatwerkbladen heeft kwaliteit en duurzaamheid 
hoog in het vaandel staan, net als betrokkenheid met de klanten en leverbetrouwbaarheid. De 
producten van Topline maatwerkbladen kunnen niet direct door particulieren worden gekocht, maar 
worden via keukenstudio’s in Nederland, België en Duitsland verkocht. 
 
Als onderhoudsmonteur technische dienst ben je gedreven, betrokken en inspireer je mensen. Je 
komt je afspraken na, werkt samen en je bent wie je bent. Onze missie is dan ook dat wij geloven dat 
onze passie en arbeidsvreugde leidt tot een succesvolle onderneming. Daarnaast streven wij naar 
duurzaam partnership door innovatieve ontwikkeling van producten, relaties en medewerkers. 
 
De kracht van Topline maatwerkbladen is onze bedrijfscultuur, gevormd door sterke waarden: 
-Waardering (respectvol, waardering geven en succes vieren) 
-Passie (gedreven, werken met hart en ziel en elkaar inspireren) 
-Verbondenheid (samen werken, betrokken en belangstellend zijn) 
-Veilig & betrouwbaar (afspraken nakomen, eerlijk zijn en je mag zijn wie je bent) 
 
Matchen jouw waarden met die van ons? 
 
Kijk voor inspiratie op onze website 
http://www.toplinemwb.nl/ 
https://www.dekkerzevenhuizen.nl/  
 
 
Wat ga je doen? 
In deze functie zorg jij ervoor dat het productieproces kan blijven doorgaan, dat de storingen aan 
machines worden opgelost en dat installaties naar behoren werken. Je komt te werken in een 
hightech steenfabriek, een werkomgeving met voldoende uitdaging voor een technicus als jij op het 
gebied van elektrotechniek, werktuigkunde, robotica en automatisering. 
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Een greep uit je werkzaamheden als onderhoudsmonteur technische dienst: 

- Vinden en oplossen van storingen bij machines en bedrijfsinstallaties 
- Aanleggen van elektrische (deel)- installaties 
- Beheren van diverse installaties (waterzuivering, verwarming, perslucht enz.) 
- Uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan productiemachines 
- Administreren van de bevindingen bij storingen en onderhoud in het onderhoud beheers 

systeem  Ultimo (in de toekomst) 
- Maken en uitleggen van 1e lijns-onderhoudsinstructies aan onze operators 
- Ontwikkelen en uitvoeren van verbeteringsvoorstellen in productiemiddelen en 

bedrijfsinstallaties 
- Voorraad beheer van (reserve) onderdelen 

 
Allemaal werkzaamheden die er aan bijdragen dat klanten tijdig hun werkblad geleverd krijgen met 
de juiste kwaliteit. De functie betreft onregelmatige diensten (ochtend/middag of middag/avond). 
 
 

Een typisch Topline Onderhoudsmonteur Technische Dienst profiel: 
- Je hebt een MBO 4 diploma bij voorkeur mechatronica of elektrotechniek aangevuld met 

vakgerichte cursussen zoals lassen of elektrische besturingstechnieken 
- Minimaal 2 jaar werkervaring in technische onderhoud- installatiewerkzaamheden bij 

voorkeur in een productie omgeving 
- Je werkt zelfstandig, heel nauwkeurig en blijft rustig in een hectische omgeving 
- Enige kennis van de Engelse en Duitse taal is gewenst 
- Je bent bereid om je verder te ontwikkelen door o.a. het volgen van trainingen 

  
 
Wat bieden wij jou? 
Je start met een tijdelijk contract. En doe je het goed, dan willen we je graag behouden!  
Bij Topline krijg je een aantrekkelijk salaris, 25 vakantiedagen, 6 ADV dagen en een goede 
pensioenvoorziening. 
 
Is je interesse gewekt? Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief via emailadres 
liane@toplinemwb.nl. 
Indien je nog vragen hebt over deze vacature dan kan je contact opnemen met 
Stado Kiewiet de Jonge. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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