
 

 

 

 

Storingsmonteur 
Smurfit Kappa Roermond Papier 

 

Is industriële elektrotechniek jouw passie? Hou je ervan om storingen aan 

uiteenlopende bedrijfsinstallaties te analyseren en op te lossen? Vind je het een 

uitdaging om mee te denken over structurele verbeteringen? En ben je daarnaast ook 

nog iemand die het hoofd koel houdt onder druk en juist dan het beste presteert? Dan 

ben jij misschien wel de storingsmonteur die ons team kan komen versterken!   

 

Jouw dag bij Smurfit Kappa Roermond Papier 
Als storingsmonteur ben jij het eerste technische aanspreekpunt van de ploeg. Lukt het de 
operator niet om een probleem met een machine of installatie zelf op te lossen, dan wordt jij 
gebeld. Je analyseert het probleem, stelt de situatie veilig en probeert de machine op een 
verantwoorde en goede manier zo snel mogelijk weer aan het draaien te krijgen. Is de storing te 
complex of duurt het te lang om hem op te lossen? Dan overleg je met de chef van dienst over 
de te nemen acties en wordt de consignatiedienst ingeschakeld. Samen zoeken jullie dan naar 
de beste inhoudelijke aanpak van de storing.  
Het machinepark en de installaties in onze fabriek zijn zeer divers. Dit betekent voor jou als 
techneut voldoende uitdaging om elke dag te leren! De storingen waarvoor je geroepen wordt 
zijn 80% elektrisch van aard, soms ook pneumatisch, hydraulisch of mechanisch.  
Gelukkig hebben we niet altijd storingen! Op die momenten werk je aan reguliere 
onderhoudsopdrachten, rapporteer je opgeleverde en uitgevoerde werkzaamheden of 
actualiseer je technische documentatie. Een blik achter de schermen? Kijk dan het filmpje 
"Werken als monteur bij Smurfit Kappa Roermond Papier". 
https://www.youtube.com/watch?v=XKlJTapdYmM&t=14s 

https://www.youtube.com/watch?v=XKlJTapdYmM&t=14s


Storingsmonteur 
Smurfit Kappa Roermond Papier 

 

 

Jij 
Jij houdt er niet van om op de automatische piloot te werken. Jij wilt afwisseling in 
werkzaamheden én werkplek. Je houdt van de meest uiteenlopende technische uitdagingen en 
werkzaamheden. Je houdt het hoofd koel in stressvolle situaties en houdt overzicht. Veiligheid 
voor jezelf en je collega’s is voor jou vanzelfsprekend het grootste goed. Je denkt snel in 
technische oplossingen en weet het bedrijfsbelang goed mee te wegen in je beslissingen.  
Je weet goed je plek te vinden binnen je team en binnen de ploeg, want storingen oplossen doe 
je samen! Je stemt samen af wie welke taken op zich neemt en hoe gehandeld moet worden in 
bepaalde situaties. Dat vraagt om een hecht team waarin je je open durft te stellen. Waarin je 
niet alleen je ervaring en kennis deelt, maar ook je gezonde dosis humor. 
 

Jouw profiel: 
• Je hebt een MBO4 diploma, richting Elektrotechniek of Mechatronica. Daarnaast heb je  
 enkele jaren werkervaring in een industriële omgeving.  
• Je hebt aantoonbare kennis van elektrotechniek en instrumentatie, PLC’s en  
 procesbesturingssytemen en bij voorkeur ook van mechanica, hydrauliek en pneumatiek,  
 hoog- en laagspanning. 
• Je bent in het bezit van VCA en hebt kennis van en ervaring met NEN3140 of bent bereid  
 tot het behalen hiervan in de eerste weken. 
• Je wil fulltime werken in 5-ploegen dienst. 
• Je bent bereidt tot het volgen van de noodzakelijk vakgerichte opleidingen, trainingen of  
 cursussen.  
 

Jouw eigenschappen: 
• Jij hebt een gezonde werklust en weet van aanpakken. 
• Je bent sociaal, stressbestendig en collegiaal.  
• Jij staat stevig in je schoenen en neemt de leiding op het moment dat de situatie daar om  
 vraagt.  
• Je bent communicatief vaardig en realiseert je dat goede communicatie met verschillende  
 disciplines essentieel is in jouw functie.  
• Veiligheid, gestructureerd en doordacht werken zijn voor jou vanzelfsprekend.  
 

Wij bieden 
Samen behalen we mooie resultaten waar we trots op zijn. En we willen verder. Continu 
verbeteren zit in onze genen. Daarbij hoort ook persoonlijke groei van onze medewerkers 
waarvoor we volop opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid tot doorgroeien bieden. Van 
ons mag je verwachten dat we een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Zo 
bieden we onder andere 25 vakantiedagen, een uitstekende pensioensregeling en een goed 
verzekeringsaanbod. 
 

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan je sollicitatie en CV naar onze afdeling HR via hr-skrp@smurfitkappa.nl. 
Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kun je contract opnemen met dhr H. 
Oitmann, 0475- 384 351. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met 
onze HR afdeling via 0475 384 507. 
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