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Veritex, gevestigd in Uddel, is gespecialiseerd in de productie van kunstleer, zeildoeken en andere 

gecoate materialen. Dit familiebedrijf bestaat sinds 1933 en heeft daarmee een rijke historie. Alle 

producten worden zelf ontwikkeld en geproduceerd voor nationale en internationale klanten. Veritex 

heeft ongeveer 30 medewerkers waarvan het grootste gedeelde actief is in de productie. Het bedrijf 

heeft de ambitie om in de komende jaren verder uit te breiden. De technische dienst bestaat uit één 

medewerker, die o.a. het onderhoud verzorgt aan het gehele machinepark. Om de technische dienst 

van Veritex te versterken zijn wij op zoek naar een 

Medewerker Technische Dienst 

Gedreven, nauwkeurig en met verantwoordelijkheidsgevoel 

 

 

 

 

 

In deze functie ben je, samen met het hoofd van de technische dienst, verantwoordelijk voor alle 

werkzaamheden die te maken hebben met het goed laten functioneren van alle bedrijfsinstallaties. Je werkt 

aan  (preventief) onderhoud, verhelpt storingen, repareert en maakt verbeterplannen om de productie goed 

te laten draaien. Ook ben je het aanspreekpunt voor externe leveranciers. Je spart met de directeur, de 

productieleider en de manager product- en procesontwikkeling over investeringen en toekomstplannen. Op 

termijn volg je het hoofd van de technische dienst op. Je leidinggevende is de directeur. 

Wij zoeken een ervaren technische man of vrouw met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je werkt 

planmatig en houdt van zelfstandigheid. Je steekt je handen uit de mouwen en doet dit met een flexibele 

instelling. Je bent altijd op zoek naar structurele oplossingen en stopt pas als de klus is geklaard. Jouw 

profiel: 

• Een technische opleiding, bij voorkeur MTS/MBO werktuigbouwkunde. 

• Minimaal 2 jaar ervaring bij een technische dienst in een productiebedrijf. 

• Goede allround technische vaardigheden en kennis, waaronder metaalbewerking en technisch tekenen. 

• Goede kennis van elektronica/elektrotechniek, pneumatiek en hydrauliek. 

• Affiniteit met machine-software is een pre. 

• Ervaring met zelf ontwerpen en ontwikkelen van machines en onderdelen is een pre. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal en Engelse taal. Voldoende kennis van de Duitse taal voor 

het onderhouden van contact met leveranciers is een pre. 

Veritex biedt een uitdagende technische functie die ondersteunend is aan de productieafdeling. Een functie 

waarbij je de ruimte krijgt om mee te denken over uitbreidingen en verbeteringen van het machinepark. 

Bovendien een functie waarbij je op termijn het hoofd van de technische dienst wordt. Er heerst een 

informele sfeer waarbij mensen elkaar graag helpen. Bovendien zorgt Veritex goed voor haar medewerkers. 

Hard werken en daar goed voor beloond worden. 

Interesse? Solliciteer via mark.huisman@veritex.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Mark Huisman, directeur Veritex, tel. 0577 – 456 345. Kijk ook op www.veritex.nl. 


