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Vacature  Elektro technisch monteur (locatie Yarns/ 3D) 

Locatie: Nederland - Nijverdal  

Bedrijfsonderdeel: TenCate Thiolon - Yarns 

Opleidingsniveau: MBO elektrotechniek (niveau 3)

 

TenCate Grass produceert kunstgrascomponenten en –systemen voor toepassingen als voetbal-, 
hockey- en andere sportvelden, evenals voor landscaping. De Grass-groep bestaat, naast de 
productiebedrijven van vezels, geweven kunstgras en carpet backing, uit een in omvang groeiend aantal 
bedrijven voor systeemontwikkeling, marketing en realisatie. TenCate Grass is wereldwijd marktleider in 
haar vakgebied. 

In Nijverdal heeft TenCate Grass drie fabrieken waar verschillende producten gefabriceerd worden (yarns, 
backing, 3D weaving). Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een ervaren, deskundig en 
gedreven elektro technische monteur. 

       

 

 

 

 

 

 
Wat wordt er van je verwacht in deze functie? 

 
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het onderhoud, reparaties en modificaties van ons 
machinepark.  
We zijn een organisatie in “beweging”, wat maakt dat er met regelmaat wordt geïnvesteerd in nieuwe 
productielijnen, waarbij je bezig kunt zijn met de inwerking stelling van deze nieuwe processen. Je verricht 
allerlei voorkomende werkzaamheden op elektrisch/elektronisch vakgebied. Het werk wordt (normaal 
gesproken) uitgevoerd in dagdienst, maar als het nodig is ben je bereid om flexibel te zijn in je werktijden 
en/of over te werken. Het draaien van storingsdiensten hoort bij de functie.  
In jouw rol als Elektro technisch monteur Technische Dienst zul je dagelijks uitgedaagd worden en te 
maken krijgen met veel technieken zoals: besturingstechniek, elektrotechniek, mechanica, hydrauliek en 
pneumatiek. Er is ruimte om jezelf te ontwikkelen. Nieuwe investeringen zorgen ervoor dat er in zowel in 
het onderhoud als in het uitvoeren van interne projecten mooie uitdagingen liggen.  

 
 
 
 
 
 

https://www.tencategrass.com/


Functie-inhoud 

• Het installeren en onderhouden van verschillende elektrotechnische installaties. 

• In en uit bedrijf stellen van diverse machines en installaties. 

• Doorvoeren van technische wijzigingen t.b.v. proces- en productverbeteringen. 

• Het uitvoeren en begeleiden van reparaties, revisies en optimalisatie aan de productielijnen en 
installaties. 

• Preventief en correctief onderhoud op elektrotechnisch en mechanisch gebied. 

• Signaleren en analyseren van elektrotechnische en mechanische storingen aan de machines en 
installaties en het terugbrengen van storingen. 

 

Wie zoeken we? 
 

- Opleiding op minimaal MBO 3 niveau, richting Elektrotechniek, je hebt vakgerichte cursussen 

gevolgd en wilt je ook nu verder ontwikkelen 

- Je hebt enige jaren werkervaring in een soortgelijke functie 

- Je beschikt over de TenCate kerncompetenties: Resultaatgerichtheid, ondernemerschap & 

initiatief en innovatief vermogen 

- Je beschikt over de functiecompetenties; analytisch vermogen, kennis borgen en delen, 

probleemoplossend vermogen, samenwerken en overleggen, veiligheidsgerichtheid, 

kwaliteitsgerichtheid, accuratesse, leervermogen en beoordelend vermogen 

- Je beschikt over goed technisch inzicht. 

- Je hebt kennis van PLC techniek; 

- Affiniteit met Mechanische werkzaamheden 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift. 

- Bereid tot het volgen van (praktijk) opleidingen. 

- Je kunt goed zelfstandig en binnen een team functioneren. 

- Bestand tegen het werken onder een wisselende werkdruk. 

Je bent goed in staat om de bij de functie behorende fysieke inspanning te kunnen leveren. 
 
 

Wat bieden wij? 
 
Een uitdagende baan binnen een moderne productieomgeving waar je ruimte krijgt jezelf te ontwikkelen. 
Aangevuld met een marktconform salaris en passende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Solliciteren? 

 
Om in aanmerking te komen voor deze vacature, vragen wij je om te solliciteren door een mail te sturen 
met motivatiebrief en CV aan Hennie ten Tije via h.tentije@tencategrass.com. 
Voor inhoudelijke informatie over de vacature kan contact opgenomen worden met Robert Raamsman, 
Hoofd Technische dienst locatie Yarns. 
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