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De Technische Dienst zorgt voor onderhoud, reparatie, aanpassing en revisie van het machinepark, 
hulpapparatuur, de waterzuivering en overige utiliteiten. Tevens zorgt de Technische Dienst voor het 
civieltechnische onderhoud van gebouwen en terreinen. De Technische Dienst bestaat uit de onderdelen: 
Magazijn Technische Dienst, Storings- en Onderhoudsmonteurs, Maintenance engineering en utilities.  
 
 
Wat houdt de functie in? 
Als storings- en onderhoudsmonteur zal je werkzaam zijn bij de Technische Dienst. Jouw taak is het 
verhelpen van storingen en het verrichten van onderhouds- en modificatiewerkzaamheden aan productie-
installaties en apparatuur, zodanig dat productiestagnatie tot een minimum beperkt blijft.  
 
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden bij je nieuwe functie zijn: 

- Storingen lokaliseren en oplossen 
- Uitvoeren en/of begeleiden van onderhoudswerkzaamheden aan productiemachines, het gebouw en 

gebouw gebonden installaties 
- Uitvoeren van diverse controlewerkzaamheden 
- Het afstellen van machines, apparatuur en installaties 
- Het optimaliseren van de lopende processen  

 
 
Wat vragen wij van je? 
Beschik jij over een afgeronde MBO opleiding in de richting MTS Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek? Ben 
je resultaatgericht, kun je goed samenwerken en beschik je over goede communicatieve vaardigheden? Ben 
jij flexibel en vind je het geen probleem om in ploegendiensten en op zaterdag te werken? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 
 
 
Wat bieden wij je? 
Johma biedt je een uitdagende functie in een dynamische onderneming met marktconforme 
arbeidsvoorwaarden.  
 
 
Hoe kun je solliciteren?  
Spreekt deze functie je aan, stuur dan motivatie en cv aan: HR@johma.nl. Wil je graag informatie, dan kun je 
contact opnemen met de afdeling HR: Nancy Harms op +31 (0)53 5373540 of Marlies van Zutphen op +31 
(0)53 5373530. 
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