
 

 

 

 

 

 

 

Ben jij een ervaren machinebouwer/onderhoudsmonteur en wil jij werken in een innovatieve 

organisatie met maatschappelijk belang? Dan zoeken wij jou!  
 
WAT GA JE DOEN? 
 

De afdeling NBD-T is een onderdeel van NBD Biblion die speciaalmachines ontwerpt, bouwt en 
onderhoudt. Dit doen we zowel voor ons eigen machinepark, als voor een steeds groter 
groeiende kring van internationale klanten zoals boekbinderijen en andere grafische bedrijven over 
de hele wereld.  Doordat deze afdeling snel groeit en ontwikkelt zoeken wij iemand die:   

 Speciaalmachines en prototypes assembleert (W of E); 

 Onderdelen hiervoor vervaardigt (W of E); 

 Meedenkt in het ontwerpproces; 

 De machines installeert; 

 Preventief en correctief onderhoud uitvoert; 

 De veiligheid van de machines bewaakt; 

 Een onderhoudsplan volgt en waar nodig deze verbetert; 

 Technische documentatie bijhoudt. 
  

ALLROUND ONDERHOUDSMONTEUR / MACHINEBOUWER 



 

 

WIE BEN JIJ? 

 
Jij bent klant gedreven, innovatief, flexibel en je werkt graag samen met collega’s. Je kunt 
zelfstandig handelen, je weet hoe je problemen kan analyseren, je bent stressbestendig en 
betrokken, en je bent gemotiveerd om te presteren. Ook ben je bereid wanneer nodig voor korte 
periodes naar het buitenland te gaan. Daarnaast heb je kennis van: 

 Preventief en correctief onderhoud; 

 Bouwen van speciaalmachines; 

 Verspanende techniek; 

 Microsoft Office. 
 
Je hebt een afgeronde Mbo-opleiding Werktuigbouw of Elektrotechniek en ongeveer 3 jaar 
werkervaring in een soortgelijke functie. Je kunt je goed verstaanbaar maken in het Engels. 
Beheersing van de Duitse taal en kennis van PLC techniek zijn een pre. 
 
 
NBD BIBLION 
 

Wij zijn dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche op het gebied van de 
fysieke collectie, digitale producten en logistieke diensten. Samen met ruim 150 medewerkers 
leveren we een compleet pakket producten en diensten die bijdragen aan het succes van de 

openbare bibliotheken en (school)mediatheken. 
 
In onze binderij hebben we een geavanceerd machinepark dat voor 50% bestaat uit eigen 
machines. 
 
 
AANBOD 
 
Wij bieden je een open en moderne werkomgeving met enthousiaste collega’s. Onze cultuur is 
laagdrempelig met aandacht voor jou en jouw persoonlijke ontwikkeling. Naast een marktconform 
salaris bieden wij een ruime selectie aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bedrijfsfitness, 
gratis bibliotheeklidmaatschap en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. 
 
Ben jij net zo enthousiast als wij? Laat het snel horen door een mail te sturen ter attentie van 
Mariette van Beek via solliciteren@nbdbiblion.nl.  
Wil je graag meer informatie over de functie zelf? Neem dan contact op met Richard van der 
Voorn, Manager Techniek. Hij is te bereiken op 079-3440344 en via de e-mail 
richard.van.der.voorn@nbdbiblion.nl. 
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