
 

 

 
 
 
 
 
WERKPLAATS MONTEUR (40 uur) 
 
Fepatex is een dynamisch en groeiend bedrijf in Kaatsheuvel. Wij produceren en verkopen zeilringen 
en zeilringmachines en leveren deze wereldwijd aan meer dan 60 landen. Binnen Fepatex heerst een 
informele sfeer waar collega’s in hecht teamverband samenwerken.  
 
Wat ga je doen? 
Heb je aantoonbare werkervaring met het repareren en onderhouden van elektrische en 
pneumatische machines? Kun jij zelfstandig machines gereedmaken en vind je het leuk om 
zelfstandig onze werkplaats op orde te houden? Dan ben jij de werkplaats monteur die we zoeken! 
 
Als werkplaats monteur bij Fepatex ga je de door ons verkochte zeilringmachines testen, plaatsen en 
onderhouden. Je bent ook het eerste aanspreekpunt voor klanten en collega’s in geval van storingen 
en werkplaats. Tevens kan je als werkplaats monteur zelfstandig werken. 
 
Een greep uit jouw takenpakket: 
• Ontvangst van machines en onderdelen, inclusief controle op kwaliteit.  
• Verzendklaar maken van machines en onderdelen. 
• Klantcontact, telefonisch en per mail. 
• Uitwerken van projecten en klant specifieke opdrachten. 
• Zelfstandig onderhouden en repareren van (zeilring)machines. 
 
Wie ben jij? 
Jij bent een zelfstandige, gemotiveerde werkplaats monteur die ruime ervaring heeft opgedaan in 
een soortgelijke functie. Je kent het reilen en zeilen in de werkplaats en hebt een flexibele instelling.  
 
Daarnaast herken jij je in onderstaand profiel: 
• Je hebt een afgeronde (technische) MBO opleiding en enkele jaren werkervaring in 

soortgelijke functie. 
• Je bent in staat om (licht) technische handelingen uit te voeren. 
• Je hebt planmatig inzicht en je toont initiatief. 
• Je hebt een goede fysieke gesteldheid. 
• Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
 
Wat bieden wij jou? 
 
• Een uitdagende en gevarieerde functie. 
• Een marktconform salaris. 
• Werken binnen een leuk en hecht team. 
• Interne opleidingen. 
• Doorgroeimogelijkheden. 
 
Heb je interesse? 
Ben je geïnteresseerd in de functie van werkplaats monteur en pas je binnen het profiel, reageer dan 
zo spoedig mogelijk en stuur je motivatiebrief met CV naar hans@fepatex.nl t.a.v. de heer H. Frings. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


