
Hoe ziet jouw werk er uit? 

Wij zoeken  
servicemonteurs 
buitendienst (m/v)

DL Packaging levert niet alleen nieuwe verpakkingsmachines maar ook nieuwwaardig gereviseerde machines 
en bijpassende doseersystemen aan de voedingsindustrie in Noordwest Europa. Onze machines verpakken 
in ca. 300  fabrieken snoep, nootjes, rijst, bakmeel, paaseitjes en nog veel meer. 
Sinds 2020 maken wij deel uit van de internationale Rovema Groep in Fernwald, Duitsland. 

Wij zijn gevestigd op industrieterrein Weststad III in Oosterhout (naast McDonald’s) en we groeien nog steeds 
door. Ons huidige team van 20 medewerkers willen wij graag uitbreiden met enkele 
 
servicemonteurs buitendienst (m/v)

Jij zorgt ervoor dat de verpakkingsmachines bij onze klanten 
in binnen- en buitenland worden geïnstalleerd en in bedrijf 
worden gesteld. Je gaat niet weg voordat de machine naar 
wens werkt én de klant na jouw uitleg en training weet hoe de 
machine bediend moet worden.  
Daarnaast verzorg je niet alleen het preventief onderhoud 

aan machines en apparaten, je signaleert, analyseert én 
verhelpt ook storingen. Je voert eenvoudige elektrotechnische 
werkzaamheden uit en je controleert diverse componenten 
van de machines voordat ze naar de klant gaan. 
Kortom: geen twee dagen zijn hetzelfde!

Dit ben jij

Jij hebt een mbo-4-opleiding Mechatronica en bij voorkeur 
minimaal enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. 
Een flexibele instelling op het gebied van werk- en reistijd 
is een must. Je kunt zelfstandig en onder druk werken, je 
bent oplossingsgericht, met jouw technisch inzicht kun je elk 
probleem de baas en je kunt snel schakelen. Je hebt kennis 

van Siemens elektronica, en communiceren in het Nederlands, 
Engels en Duits is voor jou geen probleem. Je bent het 
visitekaartje van DL Packaging: representatief, verzorgd en 
klant- en servicegericht. Natuurlijk heb je een rijbewijs B, want 
je krijgt een serviceauto tot je beschikking. 

Dit staat er tegenover

Bij DL Packaging kennen we uitstekende arbeidsvoorwaarden 
en neem je deel aan de zeer goede Pensioenregeling 
Kleinmetaal. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden om door 
te groeien en ga je aan de slag in een prettige, informele 
werkomgeving. 

Om je kennis verder te ontwikkelen krijg je bij ons de 
mogelijkheid om (aanvullende) opleidingen te volgen. 
Op vrijdagmiddag drinken we altijd gezamenlijk een drankje 
om de week af te sluiten. 

Iets voor jou?

Denk je dat jij de perfecte 
aanvulling bent voor ons 
team? Stuur dan jouw cv 
en een korte motivatie naar 
sec@dlpack.com t.a.v. 
Edwin Aarden.


