
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VACATURE SERVICE ENGINEER 
 

 
Wie zijn wij?  
 Wij zijn Ronmas B.V. 
 Nederlandse automatiseringspartner voor de staal -en 

aluminiumindustrie 
 Leverancier van totaaloplossingen voor marking, 

finishing, identification & measuring 
 Hoofdkantoor in Venlo 
 Joint venture RoboticaSystems in Belgrado  
 Wereldwijd werkzaam 
 

 
Wat ga je doen en waar? 
 
Bij ons in Venlo 
 Assembleren van machineonderdelen tot een totaal 

werkend systeem 
 Bedienen van systeem tijdens de FAT  
 Systeem demonteren, verpakken en transport gereed 

maken  
 Meedenken met engineering over maakbaarheid en 

onderhoudsvriendelijkheid van systemen  
 

Bij de klanten wereldwijd 
 Installeren en opleveren van systeem op klantlocatie 

(SAT) 
 Trainen van gebruikers bij de klanten m.b.t. bediening 

en onderhoud van het systeem 
 Uitvoeren van service, onderhoud en 

reparatiewerkzaamheden 
 Terugkoppeling geven aan projectmanager over 

technische issues 
 

 
 

 
Wie ben jij? 
 Jij hebt bij voorkeur een opleiding op MBO+ niveau 

richting WTB / Mechatronica 
 Ervaring met S7 (TIA portal) en Fanuc Roboguide is 

een pré, net zoals kennis van pneumatiek 
 Je reist graag, vindt zelfstandig werken belangrijk en 

maakt graag deel uit van een succesvol team 
 Ervaring met het lezen van technische tekeningen 
 Een brede interesse in de techniek 
 Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

schrift 
 Beheersing van de Duitse taal in woord en schrift is 

een pré 
 Wij vinden sociale innovatie belangrijk en hechten 

daarom waarde aan de volgende persoonlijke 
competenties: betrokkenheid, loyaliteit, 
aanpassingsvermogen, klantgerichtheid, 
doorzettingsvermogen, samenwerken en nauwgezet 
werken 

 
Wat bieden wij? 
 Full time functie  
 Interessante en afwisselende baan bij een 

internationaal, innovatief en klantgericht bedrijf 
 Een salaris en arbeidsvoorwaarden in 

overeenstemming met de CAO 
metaalbewerkingenbedrijven 

 En misschien wel het allerbelangrijkste: Een prettige 
en enthousiaste werksfeer -en omgeving 

 

 
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten? 
Stuur dan je motivatie en CV per e-mail naar:  
HRM@ronmas.com 
 
Onze contactgegevens 
Ronmas B.V.  
De Gruisdonk 8     
5928RT Venlo  
Tel. +31 77 205 7000     
E-mail hrm@ronmas.com 
 

 


