
 

 

 

 

 

ALLROUND MONTEUR 
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Techneuten op zoek naar een toffe uitdaging opgelet! Wij zoeken een ervaren allround 
monteur die via de techniek wil bijdragen aan het toegankelijk maken van informatie 
en inspiratie voor iedereen. Wil jij speciaalmachines en prototypes bouwen en bij de 
klant in binnen- en buitenland neerzetten? Kom werken in de innovatieve wereld van 
NBD Biblion en solliciteer! 

PAS JE BIJ ONS? 
• Je bent super klantgedreven. 
• Je bouwt, installeert en onderhoudt niet alleen machines, je denkt ook nog eens 

graag mee met het ontwerpproces. 
• Je bent namelijk goed in het analyseren van problemen. 
• Veiligheid staat bij jou hoog in het vaandel, net zoals een fijne samenwerking met je 

collega’s en met onze klanten.  
• Tegelijkertijd kan je prima zelfstandig werken. 
• Je toont initiatief en je bent vindingrijk. 
• Je bent gemotiveerd om te presteren en denkt daarom zelf na over je ontwikkeling 

en je geeft aan wat je daarvoor nodig hebt. Je brengt het geleerde altijd meteen in 
de praktijk. 

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en je bent makkelijk inzetbaar voor dat extra uurtje 
dat af en toe nodig is. 

• Je vindt het leuk om naar het buitenland te gaan. 



 

 

• Je hebt zelfvertrouwen, je bent positief en je bent betrokken, niet alleen bij de 
ontwikkelingen in je vakgebied maar ook bij je team en bij je organisatie. 

Kortom: je bent iemand waarin wij graag investeren! 

Voor deze functie heb je in ieder geval een afgeronde mbo 4 werktuigbouw-opleiding 
nodig plus een aantal jaar praktijk ervaring. Je moet overweg kunnen met een PC en 
kennis hebben van verspanende techniek. 

Het is een echte pre als je naast Nederlands en wat Engels ook Duits spreekt (ook al is 
dat soms met handen en voeten), en als je kennis hebt van PLC techniek. 

WAT GA JE DOEN? 
Onze Technology Group maakt en onderhoudt een geavanceerd machinepark voor 
NBD Biblion dat voor maar liefst 50% bestaat uit eigen speciaalmachines. Hiervoor is 
over de gehele wereld interesse en dus leveren wij ze met succes ook aan de grote 
logistieke spelers in Europa en zelfs daarbuiten. Als je online een boek bestelt is er dus 
een grote kans dat hij via een van onze stapelaars uiteindelijk bij jou in de bus valt!   

Onze monteurs bouwen deze speciaalmachines en bewaken de veiligheid ervan 
volgens een onderhoudsplan.  

AANBOD 
NBD Biblion heeft een open en moderne werkomgeving met bevlogen, vakkundige 
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 aan zoals bedrijfsfitness.  

Wil je samen met ons vooruitgang boeken? Stuur je CV en motivatiebrief naar  
solliciteren@nbdbiblion.nl. Wil je graag meer informatie over de functie zelf? Neem 
dan contact op met Richard van der Voorn, e-mail richard.vander.voorn@nbdbiblion.nl. 

 

 
 
 

 


