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Groei mee met een sterk merk! 
 

DFW Europe maakt een sterke groei door op het gebied van crematie installaties en toebehoren. Nationaal en 

internationaal vallen de kwaliteit en de innovaties op. DFW Europe staat voor een sterk merk, waar kennis, inzicht en 

ervaring hebben geleid tot succes. Onze vakkennis, gecombineerd met onze innovatieve slagkracht, maken het dat wij 

grote internationale bedrijven tot onze klanten mogen rekenen. Om ook in de toekomst topkwaliteit te kunnen blijven 

leveren, zoeken wij versterking van ons team. 

 

Wij zijn op zoek naar een leerling/hulpmonteur  
 

Kom je net van school of zit je nog in het leer/werk traject reageer dan snel op onze functie als leerling monteur. Wil 

je graag doorgroeien naar een allround servicemonteur dan is het nu jouw kans om te reageren. Ben je naast 

technisch ook nog klantvriendelijk, positief en zeer gemotiveerd dan ben je de persoon die wij zoeken! 

 

Omschrijving van werkzaamheden: 

Onder leiding van de verantwoordelijke monteur ga je mee op klus! Het betreft monteren, onderhouden en repareren 

van installaties op locaties in geheel Europa. Alle facetten van techniek komen voor in onze installatie: pneumatiek, 

elektrotechniek, hydrauliek, procestechniek etc. Een uitdagende functie voor de technische duizendpoot. 

Profiel 
• Je hebt een passie voor techniek  

• Bereidheid om jezelf verder te ontwikkelen intern als extern 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 

• Je werkt secuur en nauwkeurig 

• Flexibele instelling ten aanzien van werktijden, i.v.m. werkzaamheden binnen geheel Europa 

• Woonachtig in de regio  

• Teamspirit: Jij bent vriendelijk, betrouwbaar, oplossingsgericht en hebt een positieve instelling 

Wij bieden 
• Een goede werksfeer in een leuk team 

• Opleidingsmogelijkheden 

• Cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf 

• Goede arbeidsvoorwaarden 

 

Je schriftelijke sollicitatie met CV, kun je richten aan: 

DFW Europe BV t.a.v. mevrouw E. Peekel, Dulleweg 43, 1721 PM Broek op Langedijk  

of via de mail: edith.peekel@dfweurope.com. Voor meer informatie kun je bellen 

naar Edith Peekel,  tel: 0226 342909. www.dfweurope.com. 
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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