
 

 

 

 

Monteur E&I (dagdienst) 
Smurfit Kappa Roermond Papier 

 

Geen dag is hetzelfde, je hebt veel vrijheid én voelt je verantwoordelijk voor de 

continuïteit van ons productieproces. Je hebt een belangrijke taak bij het adhoc en 

geplande onderhoud aan het machinepark. Elektrotechnische storingen oplossen, 

onderhoud aan instrumentatie, uiteenlopende werkzaamheden aan installaties met 

diverse technieken. Krijg je al energie als je dit leest? Dan is monteur E&I binnen ons 

bedrijf voor jou zeker een uitdaging!  

 
Jouw dag bij Smurfit Kappa Roermond Papier 
Als monteur E&I ben je medeverantwoordelijk voor het elektrotechnisch onderhoud van onze 
papiermachines en installaties. Aan de hand van werkbonnen deel je je werk in en voer je alle 
voorkomende metingen uit,  vervang je onderdelen en componenten en stelt deze af. Je bent 
tijdens je werkzaamheden steeds op zoek naar mogelijke verbeteringen van onze machine op 
het gebied van onder andere betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid. Je hebt hierover 
regelmatig overleg met je collega’s. 
Bij elektrotechnische storingen onderzoek je de storing en bepaal je aan de hand van de juiste 
tekeningen de beste oplossing. Voordat jij of jouw collega met de werkzaamheden begint, stel je 
de machine of installaties elektrisch veilig. Veiligheid voor jou en je collega’s is immers het alles 
belangrijkste! Je voert vervolgens de montage uit op de manier die het best past bij de 
betreffende storing en plek in de machine. Als je klaar bent beoordeel je de werking van het 
door jou geplaatste onderdeel of component. Uiteraard zorg je er voor dat de papiermachine zo 
snel mogelijk weer kan draaien!  
  



Monteur E&I (dagdienst) 
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 vragen  over de 
elektrotechnische en instrumentatie onderdelen van onze machine installaties. Je houdt van de 
hectiek die ontstaat als de machine een storing heeft. Samen met je team worden prioriteiten 
bepaald en wordt een dagindeling opgesteld  
Je weet goed je plek te vinden binnen onze techniek- én productieorganisatie, want zorgen dat 
onze papiermachine op en top draait doen jullie samen! Dat vraagt om een hecht team waarin 
je je open durft te stellen en kritische vragen durft te stellen. En ook om een team waarin je niet 
alleen je ervaring en kennis deelt, maar ook je gezonde dosis humor! 
Tenslotte: veilig werken en het naleven van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften is voor jou 
een tweede natuur. 
 

Jouw profiel: 
• Je bent in het bezit van een MBO-4 diploma in de richting van elektrotechniek. 
• Je bent in het bezit van certificaten zoals NEN 3140 Vakbekwaam persoon en ATEX 

richtlijnen. Of bent bereid om deze op korte termijn te behalen. 
• Je hebt ervaring en kennis van de vakgebieden meet & regeltechniek, aandrijftechniek, 

besturingstechniek ( o.a. S7 en PCS7) en storing zoeken.  
• Bij voorkeur heb je ervaring in een industriële omgeving met productiemachines. 
• Je wilt 40 uur per werken en vindt het niet erg om na verloop van tijd af en toe 

consignatiedienst te draaien.  
 

Jouw eigenschappen: 
• Jij hebt veiligheid hoog in het vaandel staan 
• Jij hebt een gezonde werklust en weet van aanpakken. 
• Je bent sociaal, servicegericht en collegiaal  
• Jij ziet werk liggen en toont graag initiatief 
• Jij staat ervoor open om nieuwe dingen te leren  
• Je kunt goed in een team werken en vindt dat fijn  
• Je bent stressbestendig 
 

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, 11,5 ADV dagen, een uitstekende 
pensioensregeling, eindejaarsuitkering 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 functie kun je contact opnemen met Bart Vossen, 
via bart.vossen@smurfitkappa.nl .Voor meer informatie over de procedure kun je contact 
opnemen met Linda Veugelers via linda.veugelers@smurfitkappa.nl of 0475 384 444.  
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