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fulltime medewerker technische dienst in emmen (3 ploegendienst) 
 
 
 
 
wie zijn wij?  
 
vandaglas b.v. is een transformatie en distributienetwerk van bouwglas. In Nederland is het één 
van de grootste productie- en distributiebedrijven van isolatieglas, veiligheidsbeglazing, 
interieurbeglazing en glas specials. Binnen vandaglas b.v. vinden we het belangrijk om een open 
en betrokken cultuur te creëren. Wanneer je aan de slag zou gaan bij ons, zal je merken dat er 
een ontspannen sfeer heerst onder collega’s. We zijn een platte organisatie, waar het heel 
normaal is om zo bij iemand binnen te lopen om een vraag te stellen of een praatje te maken. 
Samenwerken is het sleutelwoord!  
 
 
wat draag jij bij?  
 
• Je bent mede verantwoordelijk voor een optimaal beheer en onderhoud van onze machines 
met als doel een veilige en betrouwbare werkomgeving te behouden, waarin efficiënt gewerkt 
kan worden. Je bent dan ook iemand die graag aan machines sleutelt. Daarnaast heb je veel 
verstand van mechanica, pneumatiek en elektrotechniek.  
• In samenspraak met de operatoren en productieleiding zal je de kwaliteit van onze productie 
verder verbeteren. Je bent daarom te omschrijven als een collega die initiatieven neemt en een 
echte teamplayer is.  
• Verder plan en registreer je alle onderhoudswerkzaamheden, periodieke keuringen en 
inspecties. Het goed kunnen werken met MS Office is voor jou vanzelfsprekend.  
• Last but not least ben je in het bezit van een MBO-diploma niveau 4 richting besturings- of 
elektrotechniek en heb je al de nodige ervaring als storingsmonteur in een industriële omgeving.  
 
 
wat dragen wij bij?  
 
Een uitdagende en afwisselende baan bij een innovatief glasbedrijf met een uitstekende 
werksfeer, waarin ruimte is voor eigen inbreng en ondernemerschap. Daarnaast is er sprake van 
een aantrekkelijk pakket primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. 


