Okuma Benelux BV is een bedrijf met zo’n 45 medewerkers die de exclusieve import van Okuma CNC machines in de
Benelux verzorgt. Ons kantoor is gevestigd in Houten en onze monteurs werken in de gehele Benelux. Ons bedrijf staat al
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, doen net dat stapje extra voor de klant en we
nemen onze verantwoordelijkheid.

Mechanisch monteur/Elektromonteur (Junior) 32 - 40 u.p.w.
Heb jij je (technische) opleiding (bijna) afgerond en wil je kijken of ons bedrijf iets voor jou kan betekenen in je toekomst?
Of ben je momenteel werkzaam als engineer in een ander werkveld en wil je graag een switch maken?
Binnen ons bedrijf is er altijd ruimte voor ambitieuze technici.
Stuur een berichtje naar m.vanatteveld@okuma.nl en kom een kop koffie drinken.

Meer info m.b.t. bovengenoemde functies:
Mechanisch Monteur
Als mechanisch monteur onderhoudt je de Okuma machines bij de klant op locatie, verricht reparaties en lost storingen
op. Aan de hand van verschillende gegevens stel je een diagnose op en doet testen en metingen. Nieuwe machines
worden ook door jou geïnstalleerd bij de klant. Je bent veel zelfstandig op pad en valt terug op een team collega’s
(zowel op kantoor als in de buitendienst).
Elektrisch Monteur
Als elektromonteur onderhoudt je de elektrische installatie van Okuma machines bij de klant op locatie, verricht
reparaties en lost storingen op. Je leest tekeningen en schema’s, stelt diagnoses op en doet testen. De elektrische
installaties kun je demonteren en installeren. Je bent veel zelfstandig op pad en valt terug op een team collega’s (zowel
op kantoor als in de buitendienst).
Wij zijn een bedrijf gericht op duurzame arbeidsrelaties. Dit betekend dat we bereid zijn om in een nieuwe collega te
investeren en weten ook dat het tijd kost om onze machines te leren kennen en om je weg te vinden. Bij ons gaat kwaliteit
boven kwantiteit!

Okuma als werkgever
Je verdiend bij ons een marktconform salaris met groeimogelijkheden. Tegenover de ontwikkeling als monteur staat een
passende financiële groei. We keren in mei 8% vakantietoeslag uit en kennen een bonusregeling.
Overuren kun je laten uitbetalen of (deels) opsparen als tijd-voor-tijd. Je hebt obv een fulltime dienstverband recht op 26
vakantiedagen p.j. Je krijgt een lease-auto (station zonder logo-sticker). Ook zijn er ruime opleidingsmogelijkheden.

