
Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar een SPS B.V. is een producent en leverancier van verf, 
sierpleister en aanverwante producten. Het bedrijf 
heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwik-
kelen, produceren en verkopen van producten 
voor de doe-het-zelver en professional (nationaal 
en internationaal). Naast private labels voor de 
doe-het-zelf markt en professional, timmert het 
bedrijf succesvol aan de weg met de merken SPS 
en Finess.
 
Flexibiliteit, hoge klantgerichtheid en een uitstekende 
relatie en samenwerking met partners staat bij 
SPS B.V. hoog in het vaandel. De cultuur is samen 
te vatten als no-nonsense, informeel en collegiaal. 
Er is veel ruimte en waardering voor eigen initiatief 
en de besluitvormingslijnen zijn kort.
 
SPS B.V. is onderdeel van de Rust-Oleum Europe 
groep, met bekende merken die marktleiders zijn 
op het gebied van verven, coatings en afdichtingen. 
De groep bestaat uit ondernemingsgezinde bedrijven, 
die de kracht van het samenwerkingsverband 
combineren met de flexibiliteit van kleinere opera-
tionele eenheden. Rust-Oleum Europe is onderdeel 
van RPM Inc.

FUNCTIE
Als zelfstandig monteur ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het plegen van onderhoud en 
reparaties aan de productiemachines. Je lokaliseert, analyseert en herstelt storingen zowel op mechanisch 
als elektrotechnisch vlak, zodat stilstanden worden geminimaliseerd. Je rapporteert aan de teamleider 
Technische Dienst.

FUNCTIE-EISEN
Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding in een technische richting, bij voorkeur constructiebankwerker
met interesse voor elektrotechniek en pneumatiek. Je bent een betrokken, proactief persoon die tot het 
uiterste gaat om storingen te voorkomen dan wel op te lossen. Je hebt passie voor techniek en hebt de 
capaciteiten om het overzicht te bewaren. Zowel zelfstandig als het samenwerken in een team gaan je goed 
af. Je hebt aandacht voor veiligheid en bent kwaliteitsbewust. De Nederlandse taal beheers je zowel in woord 
als schrift. Enige ervaring in een soortgelijke functie is gewenst.

INTERESSE
Stuur jouw sollicitatiebrief met uitgebreide CV naar SPS B.V., Afdeling Personeelszaken, t.a.v. Ingrid Kruijsen, 
Postbus 39, 5201 AA ‘s-Hertogenbosch of via email: i.kruijsen@spsbv.com. Voor meer informatie kunt u 
kijken op onze website: www.spsbv.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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