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Jouw functie: 

 
Werken als Mechanisch Monteur bij MTSA kenmerkt zich door een hoge 
afwisseling in verschillende disciplines. Onze opdrachtgevers zitten in de proces-, 
maak-, voedsel-, R&D- en energie-industrie.  
In de functie als Mechanisch Monteur bouw en installeer je zelfstandig machines 
en installaties van MTSA Technopower.  
Daarnaast ben je in staat om storingen of gebreken te analyseren en te verhelpen 
zowel bij MTSA als op locatie bij onze nationale en internationale klanten. 
De werkzaamheden zijn voornamelijk  op locatie maar kunnen dus incidenteel ook 
bij onze klanten op locatie zijn. 
 
Wij vragen: 

 Werk- en denkniveau minimaal MBO niveau 3 (WTB, Metaaltechniek, 
installatietechniek, Mechanische techniek), eventueel aangevuld met vak 
gerelateerde cursussen 

 Ervaring in het aanleggen van piping, tubing en kabelgoten door zelfstandig 
deze in te meten, fabriceren en monteren volgens een P&ID 

 VCA-VOL (of bereidheid deze te halen) 

 Minimaal 5 jaar ervaring in vergelijkbare functie 
 
Bovendien herken je jezelf in de volgende eigenschappen: 

 Je hebt kwaliteit hoog in het vaandel en staat voor je werk 

 Zelfstandig / doelmatig 

 Je bent stressbestendig en weet in hectische situaties het overzicht te 
behouden 

 Flexibele en klantgerichte opstelling 

 Sterk aanpassingsvermogen 

 Teamspeler / communicatief vaardig 

 Een pro actieve houding en geen acht tot vijf mentaliteit 

 Bereid om incidenteel te werken bij klanten op locatie in binnen- en buitenland  

 Bereidheid tot het volgen van cursussen 

Dit is MTSA Technopower 
 

MTSA Technopower ontwerpt, 
bouwt en onderhoudt klant 
specifieke apparaten, installaties 
en machines.  
 
Elke opdracht is anders, elke 
opdracht is nieuw. Van concept 
tot en met realisatie. De uitdaging 
bestaat uit het multidisciplinair 
kunnen werken en het over de 
grenzen van vakgebieden en 
bestaande mogelijkheden heen 
kunnen kijken. Out of the box 
dus.  
 
Wat MTSA Technopower 
onderscheidt is het leiding 
kunnen geven aan ingewikkelde 
projecten, dan wel het proactief 
en vanuit onze expertise kunnen 
bijdragen aan projecten. Onze 
engineers vormen een schakel 
tussen opdrachtgevers, interne 
disciplines en innovaties. Het 
motto “denken én doen” geeft 
hierbij onze mentaliteit en 
meerwaarde aan.  
 
MTSA Technopower heeft alle 
disciplines in één hand en in eigen 
huis: van proces, werktuigbouw, 
elektra en instrumentatie tot en 
met automatisering, waardoor wij 
van concept tot en met realisatie 
en onderhoud voor onze 
opdrachtgever kunnen werken. 
Desgewenst kan MTSA 
Technopower in samenwerking 
met de opdrachtgever ook delen 
van dit traject invullen. 

 
Wij bieden: 

     Een dynamische en informele werkomgeving 

     Aansprekende en gevarieerde projecten 

     Een marktconform salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie 

     Voldoende mogelijkheden voor zelfontplooiing en ontwikkeling 
 
Jij solliciteert: 

Voor meer informatie over deze functie of onze organisatie, neem contact op met 
Maarten Verbiesen, telefoonnummer 06-10194860 of kijk op onze website. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur 
dan jouw sollicitatie met Curriculum Vitae t.a.v. Personeelszaken of per e-mail: 
sollicitatie@mtsa.nl.  
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