
 

 
Elektro/ mechatronica monteur 

 
Functieomschrijving  
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie, waarin je jezelf kan ontwikkelen en kan werken binnen een fijn 
team? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Bij ons begin je om 8:00 met een kop koffie en praat je gezellig bij met je collega’s. Dan duik jij de werkplaats 
in. Even checken bij de werkvoorbereiding welke orders er voor deze week allemaal gemaakt moeten worden. 
Het elektrowerk bij Spako is altijd zeer gevarieerd, van complete projecten tot kantelbare roerwerkketels, bij 
ons maak je het allemaal! En dit allemaal in een nieuwe “state of the art” fabriek 
 
Wie zoeken wij? 
 
Wij zijn op zoek naar elektro /mechatronica monteur die passie heeft voor de techniek en op zoek is naar een 
nieuwe uitdaging. Met ervaring of nog aan de start van je carrière bij ons geen probleem.   
 
Waarom is Spako een uniek bedrijf om in te werken? 
 
Spako Food Machinery, opgericht in 1965, is een onderneming die gespecialiseerd is in het produceren van 
ambachtelijke- en industriële voedingsmiddelen apparatuur. Deze machines worden gebruikt voor het koken, 
bakken, braden, roeren en roken. Vanaf dit jaar zijn wij definitief onderdeel van Van Bussel Metaaltechniek 
geworden. We hebben een jong en vooruitstrevend team dat groeiende is. Om aan onze groeidoelstellingen 
te kunnen voldoen zijn we op zoek naar een elektro /mechatronica monteur 
 
De Job 
 
Als elektro /mechatronica monteur ben jij voornamelijk bezig met het samenstellen en het testen van nieuwe 
en gebruikte machines. Je werkt met besturingstechnieken, meet- en regeltechniek en de bijbehorende 
software. Wij hebben een ruim aanbod machines en produceren vaak grote klant specifieke projecten, 
waardoor het werk zeer gevarieerd is. Je wordt in dit traject ondersteund door je collega’s.  
Spreekt dit je aan dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Jouw profiel 

• Je bent gemotiveerd, flexibel en bereid om te leren.  
• Het mechanisch monteren, bedraden en elektrisch aansluiten van producten aan de hand van 

tekeningen 
• Het testen en controleren van het eindproduct 
• Het lezen en bestuderen van de tekeningen en/of schetsen 

Wat wij je bieden 
• Een uitdagende, zelfstandige, afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een innovatief 

bedrijf.  
• Functie met uitzicht op een vast dienstverband 
• Een marktconform salaris dat afhankelijk is van je kennis en ervaring. 
• Een jong en enthousiast team binnen een ambitieus en snelgroeiend bedrijf. 

Ben jij die enthousiaste elektro /mechatronica monteur die niet bang is om de schouders eronder te zetten? 
Wil je werken in een innovatief vooruitstrevend bedrijf? 



Aarzel dan niet en neem snel contact met ons op! 
 
Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je CV per mail naar thomas@vanbussel.com. Eerst meer 
informatie? Neem dan contact op met Thomas Waals. 
Thomas Waals, thomas@vanbussel.com  
Spako Food Machinery 
Kortijzer 11  
5721 VE Asten 
www.spako.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 


