
Doseer- & verpakkingsmachinesDoseer- en verpakkingsmachines

Het Packhuys is leverancier van 
kwalitatief hoogwaardige doseer- 
en verpakkingsmachines. Onze 
klanten bevinden zich in de Benelux 
en zijn met name actief in de AGF 
branche en voedselverwerkende 
industrie. Het Packhuys is gevestigd 
in Halsteren en bestaat uit een 
team van gedreven en enthousiaste 
medewerkers. De bedrijfscultuur 
kenmerkt zich door zijn open en 
informele karakter. Een kwalitatief 
mooi product én een topservice 
leveren naar de klant, staan centraal 
binnen ons bedrijf. 

Meer weten? Kijk op www.het-
packhuys.com.

 
Enthousiast over deze vacature? 
We ontvangen graag jouw CV, 
voorzien van een korte motivatie via 
info@het-packhuys.com.

Heb je nog vragen over de vacature, 
neem dan contact op met: 
Pierre Hagenaars via 0166-700 215 
of via info@het-packhuys.com.  

 
Het Packhuys BV
Vang 19
4661 TX Halsteren
Nederland

Wat houdt de rol in?

Als servicemonteur wordt je onderdeel van een enthousiast team collega’s en  

werk je voornamelijk bij onze klanten op locatie, of in onze werkplaats in Halsteren.  

Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen en in bedrijf stellen van nieuwe machines, 

het uitvoeren van preventief onderhoud en het verhelpen van storingen. Je bent zowel 

elektrotechnisch als mechanisch goed onderlegd. Je vindt het leuk om zelfstandig 

op pad te zijn, maar kunt ook goed met anderen samenwerken. Een flexibele, 

klantgerichte houding is hierbij een vereiste.

Wat breng je mee?

• Je hebt een opleiding in de richting van MBO Werktuigbouw, Elektro of Mechatronica;

• Je hebt bij voorkeur een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie;

• Je hebt gevoel voor kwaliteit en service, nette en punctuele werkwijze;

• Je bent flexibel en stressbestendig, je behoudt het overzicht;

• Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

• Je bent in het bezit van minimaal rijbewijs B;

• Je hebt ervaring met verpakkingsmachines (pre);

• Je bent fulltime inzetbaar;

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat krijg je ervoor terug? 

•  Een hecht team van medewerkers die veel waarde hechten aan de goede,  

informele werksfeer;

• Een interessante en afwisselende rol binnen een groeiend bedrijf;

•  Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 25 vakantiedagen,  

13 ATV-dagen en pensioenopbouw.

• Een leaseauto, laptop en telefoon maken eveneens onderdeel uit van deze functie.

Door de sterke groei van het bedrijf en om onze klanten enthousiast en 

tevreden te houden over onze hoogwaardige machines en service, willen we 

graag ons team verder uitbreiden met een Servicemonteur (buitendienst).

Servicemonteur (buitendienst)


