
 
 
Indufinish b.v. is een specialist op het gebied van oppervlaktebehandeling installaties. Al 25 jaar zijn we actief in 
deze industrie. Daarbij richten we ons op maar liefst vijf segmenten: poedercoaten, KTL, voorbehandeling 
thermisch zink, anodiseren en galvanotechniek. Deze veelzijdigheid, gecombineerd met ons brede kennisniveau, 
maakt ons een unieke speler op de markt. Onze opdrachtgevers maken op verschillende manieren gebruik van 
onze expertise. Zo zijn we voor de ene klant alleen de toeleverancier van componenten, terwijl we voor de andere 
klant het ontwerp en de installatie van complete turnkey-oplossing verzorgen. Daarnaast houden we ons ook  
bezig met reparatie, onderhoud en optimalisatie van bestaande installaties. Ons bedrijf is gevestigd in Emmen. 
 
Wij zijn op zoek naar een fulltime 
 

meewerkend senior montageleider  
met elektrotechnische kennis 

 
De functie van montageleider betreft een meewerkende/leidinggevende functie op locatie, gericht op het 
optimaliseren van de uitvoering van uiteenlopende (project gerelateerde) montage- en installatiewerkzaamheden. 
De montageleider draagt bij aan een optimaal verloop door middel van planning, coördinatie, leidinggeven en 
controle. 
 
Wat ga je doen? 

- Het leiding geven en meewerken aan én het plaatsen en monteren van technische installaties, zoals 
poedercoat- en natlakapparatuur 

- Aansturing van monteurs, zowel interne monteur(s) als monteurs van externe partijen 
- Coördineren van werkzaamheden van onderaannemers dan wel toeleveranciers 
- Houdt planning van het project in de gaten, rapporteert voortgang aan projectmanager en geeft tijdig 

eventuele extra bestellingen door 
- Lost problemen op en voert controle uit op gedane werkzaamheden 
- Is verantwoordelijk voor de (tijdige) oplevering en inbedrijfstelling van installaties 
- Controleert tekeningen die de montage aangaan en laat de tekening tot “as built” wijzigen 
- Het begeleiden/aanleggen van de elektrotechnische installatie op locatie 
- I/O check plus traceren en het oplossen van storingen en het analyseren daarvan 
- De werkzaamheden vinden plaats op diverse (klant)locaties in Europa. Dit betekent dat je regelmatig 

meerdere dagen van huis bent. Je werkt in werkplaats mee, indien er buiten geen project loopt 
 

Wij vragen: 
- Minimaal 4 jaar relevante (mechanische en elektrotechnische) werkervaring in een vergelijkbare functie 
- Leidinggevende ervaring in een technische projectgestuurde organisatie 
- MBO werk- en denkniveau; bij voorkeur MBO/MTS Elektrotechniek of  een vergelijkbare opleiding 
- In bezit van VOL-VCA (vereist), lasdiploma Kunststof Lassen conform DVS is een pré 
- Goede sociale en contactuele vaardigheden, organiserende, commerciële en technische capaciteiten, 

teamgeest, initiatiefrijk  
- Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal 
- Rijbewijs B, eventueel aangevuld met E, en heftruckcertificaat 
- Bij voorkeur woonachtig in een straal van maximaal 20 km rond Emmen 

 
Wij bieden: 

- Een tijdelijke aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband 
- Goede salariëring en secundaire voorwaarden 
- Een uitdagende, aantrekkelijke job in een ambitieuze en internationale organisatie 
- Een gezellig en informeel team van ongeveer 25 collega’s 
- Platte organisatiestructuur met korte en directe communicatielijnen 

 
Herken jij je in bovenstaande kenmerken en denk je van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor onze 
onderneming, dan kun je je interesse kenbaar maken door het sturen van je motivatie en CV naar 
info@indufinish.com, t.a.v.  mevrouw J. Hilgen. Heeft u nog vragen over deze vacature, neemt u dan contact op 
met de heer E. Veenema of de heer H. Kleijn op  t. 0591-630003. 
 

Vacature 


