
Wilting is als ‘Specialist in Manufacturability’ al meer dan 30 jaar actief in de 

productie van hoogwaardige fijnmechanische onderdelen, samengestelde 

onderdelen en modules. We zijn partner van de hightechindustrie met sectoren 

zoals semiconductors, lucht- en ruimtevaart, medische systemen en duurzame 

energie. Onze klanten zijn Europese OEM-ers die wereldwijd concurreren. 

Daarvoor gelden uiterst specifieke en kwalitatief hoogwaardige maatstaven, 

waar Wilting als geen ander mee om kan gaan. 

Ons collegiaal en no nonsense team werkt vanuit vestigingen in Eindhoven, Wintelre en Leerdam met een moderne en uiterst 

geavanceerde productie-infrastructuur aan producten die er toe doen. In verband met groeiende vraag en uitbreiding van onze 

activiteiten zoeken wij voor onze locatie in Wintelre een  

Onderhoudsmonteur verspaningsmachines (intern) 
 

Het betreft een uiterst afwisselende functie, waarin je verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van onderhoud en oplossen 

van storingen aan de verspaningsmachines op onze locatie in Wintelre. Als intern onderhoudsmonteur speel je een belangrijke 

rol in het optimaliseren van de beschikbaarheid van ons machinepark door het oplossen van storingen, het uitvoeren van 

preventief onderhoud en het periodiek verrichten van metingen aan de machines teneinde ongeplande stilstanden te 

voorkomen. Je stemt je activiteiten af met de interne onderhoudscoördinator en werkt - afhankelijk van de complexiteit van 

de reparatie en/of de benodigde capaciteit – samen met externe onderhoudsmonteurs. 

 

Functie eisen: 

 Je hebt een relevante MBO-4-opleiding afgerond en hebt relevante kennis op het gebied van besturingstechniek, 

elektrotechniek, werktuigbouwkunde, hydrauliek, pneumatiek, etc. 

 Je bent bereid tot het volgen van de onderhoudscursussen die onze machineleveranciers verzorgen. 

 Je hebt ervaring met het onderhoud van verspaningsmachines. 

 Je hebt bij voorkeur ervaring als CNC-verspaner. 

 

 

Profiel 

 Je beschikt over een goed probleemoplossend vermogen. 

 Je bent zelfstandig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

 Je werkt volgens de veiligheidsrichtlijnen. 

 Je bent flexibel qua werktijden en je bent in overleg bereid om over te werken buiten de normale werktijden. 

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? 

Wij ontvangen graag je CV met motivatie via email. Je kunt je sollicitatie sturen naar Geert Ketelaars: 

geert.ketelaars@wilting.eu. Neem voor meer informatie contact op met Geert via e-mail of telefonisch (040-2052747).  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Wij verzoeken kandidaten om rechtstreeks te 

solliciteren bij Wilting en wensen deze vacature niet in te vullen middels tussenkomst van een uitzend-, detacherings- of 

werving & selectiebureau. 
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