
 

 

 

 

 

 

 
Okuma Benelux BV is een bedrijf met zo’n 40 medewerkers die de exclusieve import van Okuma CNC machines in de 

Benelux verzorgt. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Houten en onze monteurs werken in de gehele Benelux. Ons bedrijf 

staat al ruim meer dan 40 jaar voor kwaliteit en levert naast de machines ook service en onderhoud bij klanten op locatie. 

 

Wij denken graag mee met onze klanten! Onze klant staat op nummer één. Onze medewerkers zijn betrokken en loyaal, 

enthousiast over het mooie product dat we leveren, we houden van kwaliteit, willen net wat meer aan de klant leveren en 

we nemen onze verantwoordelijkheid. 

 

Jij repareert en onderhoudt de elektrische installaties van Okuma machines en zorgt ervoor dat de klant verder kan en dat 

de klant tevreden is! 

Elektromonteur 32 - 40 u.p.w. 
 

Wij zijn op zoek naar een elektromonteur met ervaring voor onze afdeling Service.  

Deze afdeling is verantwoordelijk voor service onderhoud, reparatie en heeft een storingsdienst. Als elektromonteur werk 

je in de buitendienst bij onze klanten op locatie. Soms alleen, soms samen met een collega. Uiteraard heb je contact met 

het hoofdkantoor voor ondersteuning, advies en planning. 

 

Wat ga je doen? 

- Je onderhoudt de elektrische installatie van Okuma machines bij de klant op locatie 

- Je verricht reparaties en lost storingen op 

- Je leest tekeningen en schema’s 

- Je stelt diagnoses en verricht testen en metingen 

- Je demonteert en installeert elektrische installaties 

- Je rapporteert en adviseert betrokkenen 

- Je bent de meeste dagen van de week onderweg en hebt geen vaste standplaats 

 

Jouw profiel 

- Jij bent een ervaren elektromonteur (minimaal 3 jaar ervaring) met passie voor (elektro) techniek en machines 

- Je hebt een opleiding op het gebied van elektrotechniek (niveau 3/4 ) afgerond en eventueel aanvullende 

cursussen gedaan 

- Je hebt goede planningsvaardigheden en kunt je eigen schema afwerken binnen de gestelde richtlijnen 

- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift) 

- Je bent stressbestendig, accuraat, pro-actief, gemotiveerd en leergierig 

- Je woont bij voorkeur in het zuiden van het land waar we de meeste klanten hebben 

- Je bent bereid te reizen en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit  

- Je begrijpt dat de klant tevreden is als je vandaag de klus kunt klaren 

- Je houdt van afwisseling en kunt goed inspelen op veranderingen  

 

Interesse ? 

Ben jij die stressbestendige, accurate teamspeler die we zoeken en weet jij je goed staande te houden in deze dynamische 

functie? Solliciteer dan direct. 

 

Reageer dan door CV met motivatie te mailen naar m.vanatteveld@okuma.nl . Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Arnold Hoekstra, Manager Operations 

(030-2412541). 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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