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Technieker / Monteur: 
“Ben jij die gedreven collega die het marktaandeel van Novoferm Industrie mee weet te vergroten?  
Die onze bestaande klanten kan onderhouden?  Heb jij vaardige handen die wel raad weten met een 
technische uitdaging? Kan je zelfstandig werken en draag jij graag verantwoordelijkheid? Dan kom jij als 
technieker / monteur bij Novoferm goed tot je recht. In deze afwisselende functie verricht je diverse 
werkzaamheden aan allerlei industriële poorten/deuren en laadkade uitrustingen. Geen dag is hetzelfde, 
omdat je steeds moet inspelen op de situatie die je aantreft. Daarom doorloop je eerst een gedegen 
inwerktraject, afhankelijk van je ervaring, voordat je verder alleen aan de slag gaat.  
 
 

Wat ga je doen ? 
Als Technieker / Monteur krijg je, afhankelijk van jouw kennis en kunde een dag planning, die kan 
betrekking hebben op herstellingen of onderhoud, service en incidenteel de montage van nieuwe 
toepassingen. Bij de klant aangekomen vraag je eerst goed door, zodat je precies weet wat er aan de 
hand is. Van daaruit ga je op een methodische manier te werk. Je bent hiervoor in het bezit van diverse 
tools, zoals handleidingen, gereedschappen en reserve onderdelen. Als je er zelf niet uit komt kan je altijd 
een collega Monteur of één van de Technisch specialisten benaderen. Tot slot geef je de klant 
terugkoppeling over de uitgevoerde werkzaamheden en adviseer je met betrekking tot mogelijk preventief 
onderhoud. Zodra je de werkopdracht afgerond hebt neem je contact met de Planner op. Je werkt 
voornamelijk zelfstandig, maar sommige klussen voer je met een collega uit. De technieken die je in je 
werk tegenkomt zijn zeer divers en kunnen zowel mechanisch als elektrisch van aard zijn. 
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Wat zoekt Novoferm Industrie in een Technieker / Monteur? 
• Je hebt enkele jaren ervaring als technieker, bij voorkeur met ervaring in de poorten 
• Je beschikt bij voorkeur over een technische opleiding of achtergrond, bij voorkeur elektromechanica  

of werktuigbouwkunde of hebt reeds enige ervaring opgedaan in je carrière. 
• Rijbewijs B (min), Rijbewijs heftruck/schaarlift (bij voorkeur), VCA (basis),  
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, Franstalig is zeker ook een pluspunt. 
 

 
Welke eigenschappen maken van jou de ideale kandidaat? 
• Je bent pro actief, communicatief, oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden om klanten de juiste 
oplossingen te bieden 
• Je hebt zowel mechanische kennis alsook een minimale elektrische kennis 
• Je beschikt over doorzettingsvermogen en de juiste mentaliteit om in groep samen te werken. 
• Bovendien heb je ruimtelijk inzicht en ben je probleemoplossend ingesteld. 
 
 

Wat biedt Novoferm Industrie? 
• Een afwisselende en leuke uitdaging met ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid. 
• Een marktconform salaris. 
• Daarnaast is er de mogelijkheid je verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een  

opleiding of cursus. 
 
 
Over Novoferm: 
Novoferm is fabrikant en leverancier van industriepoorten, laad- en lossystemen en garagedeuren. Zij 
hebben een vooraanstaande positie op de Europese markt en maken deel uit van de Japanse Sanwa 
Shutter Corporation, de wereldwijd leidende producent in dit segment. Vanuit meerdere vestigingen in 
Europa vinden ontwikkeling, productie en verkoop plaats; via zusterbedrijven en dealerorganisaties in 
nagenoeg alle Europese landen vinden de innovatieve producten van Novoferm Industrie een weg naar 
de buitenlandse klanten. Bij de Novoferm Group (BE & NL) zijn ongeveer 200 medewerkers werkzaam.  
 
 
Interesse ? 
Neem dan contact op via vacatures@novofermindustrie.be en bezorg ons uw CV. 
 
 


