
 

 

 

 

Monteur M (dagdienst) 
Smurfit Kappa Roermond Papier 
 

Zorgen dat de techniek binnen Smurfit Kappa Roermond Papier blijft draaien. Dat is 

jouw taak als Monteur M. Een behoorlijke uitdaging, aangezien de onderdelen 

uiteenlopen van moertjes die om je pink passen, tot aan onderdelen die met een kraan 

moeten worden verplaatst. Kunnen wij dit aan jou overlaten?  

Wat ga je doen? 
Jij, de Monteur M, bent verantwoordelijk voor het mechanisch onderhoud van één van onze 
papiermachines. Aan de hand werkbonnen deel jij je dag in. Je vervangt alle voorkomende 
mechanische onderdelen en componenten en stelt deze vervolgens af. Dit kan een pomp zijn, 
maar ook een wals of tandwielkast die in de machine zit. Onze machines zijn ongeveer 120 
meter lang en bevatten onderdelen in diverse soorten en afmetingen.   
Bij storingen aan het mechanische gedeelte van de papiermachine onderzoek je de storing en 
bepaal je aan de hand van de juiste tekeningen de beste oplossing. Je voert de montage uit op  
de manier die het best past bij de betreffende storing én plek in de machine. Als je klaar bent 
beoordeel je de werking van het door jou geplaatste onderdeel of component. 
Daarnaast vindt er 1 keer per 6 weken onderhoudsstop plaats. Op deze dag zorg jij dat het 
onderhoud wat voor die dag gepland staat, efficiënt uitgevoerd wordt, zodat de machine zo snel 
mogelijk weer kan draaien. Goed plannen is dus essentieel. Tijdens deze onderhoudsstop 
begeleid jij de externe partijen waarmee je samenwerkt.  
Daarnaast hou jij je continu bezig met hoe we de processen kunnen verbeteren. Zo kijk je 
bijvoorbeeld of je eerder in het proces aan onderdelen kunt zien of ze al aan vervanging toe 
zijn. Termen zoals hydrauliek en pneumatiek klinken voor jou ook bekend. Samen met je 
leidinggevende kijken je hoe het onderhoud naar een hoger niveau getild kan worden.  
 
Wil je meer weten over het werken als monteur bij Smurfit Kappa Roermond Papier? Bekijk dan 
hier de video en stap in de wereld van onze monteurs.   

https://www.youtube.com/watch?v=XKlJTapdYmM
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Het team 
Jij komt te werken in een zelfstandig team. Je werkt samen met twee andere mechanische 
monteurs en 2 monteurs Elektro en Installatie. Jouw groepsleider deelt de werkzaamheden in.  
Binnen het team is er veel kennis en ervaring en dat wordt graag gedeeld. Ook schakel je veel 
met andere collega’s, zoals lassers, mensen uit het magazijn en monteurs van andere 
bedrijven. 
 

Wat wij jou bieden?  
Een operationele functie waarbij je in het hart van de organisatie staat. Als Monteur M krijg je de 
mogelijkheid om mee te denken over procesverbeteringen en krijg je de ruimte om 
verantwoordelijkheid te pakken. In de papierindustrie komen bijna alle mogelijke technieken 
voor, waardoor je werk afwisselend is en je voor veel mooie uitdagingen komt te staan.  

Wat kun je verder van ons verwachten: 

• een marktconform salaris; 
• een functie voor 40 uur per week, waarbij 32 uur bespreekbaar is; 
• eindejaarsuitkering en een RAR uitkering; 
• 25 vakantiedagen en 11,5 ADV dagen; 
• Fiscale uitwisseling van de reiskosten; 
• Een ontwikkelprogramma waarbij je kunt doorgroeien in je functie, maar jezelf ook 

verder kunt ontwikkelen in de breedte van het vakgebied; 
• mooie kantine met eigen, verse gerechten; 
• een eigen trainingsoffice met jouw persoonlijke opleidingscoördinator die een 

maatwerktraject van opleidingen voor jou samenstelt.  
 

Wat we van je vragen?  
Met jouw communicatieve vaardigheden kun je goed samenwerken met verschillende type 
mensen. Je bent zelfstandig en weet hoe jij je verantwoordelijkheid pakt. Je denkt niet alleen na 
over de hoe, maar kijkt vooral ook naar de waarom. Daarnaast wil jij jezelf continu blijven 
ontwikkelen en kom je met jouw technisch inzicht op innovatieve ideeën.  

Wat staat ook nog op je cv: 

• minimaal een afgeronde mbo 4 opleiding, bij voorkeur in de richting Werktuigbouwkunde 
of Mechatronica; 

• minimaal 5 jaar ervaring binnen een industriële omgeving; 
• kennis van hydrauliek en/of pneumatiek is een pre. 

 

Solliciteren of meer informatie?  
Ben je na het lezen van de vacaturetekst nieuwsgierig geworden naar de functie van  
Monteur M? Heb je vragen over de inhoud van deze functie? Of wil je meteen solliciteren? 
Neem dan gerust contact op via HR-SKRP@smurfitkappa.nl  
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