
 

De Metaalunievoorwaarden betreffende levering, betaling, aanneming en uitvoering van werk, gedeponeerd ter Griffe van de Arrondissements Rechtbank te 

Rotterdam op 31 december 1991 onder no. 1501/91, zijn van toepassing op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten.  

Machinefabriek Goudkuil Apeldoorn B.V. 
Europaweg 200 
7336 AR Apeldoorn  
The Netherlands 
 
Telephone:  055-533 20 23 
E-mail:  info@goudkuil.com 
Website:  www.goudkuil.com 

ABN-AMRO: NL24 ABNA 0531 1383 72  
ING BANK:  NL32 INGB 0000 8653 63 
 
VAT:  NL003719972B02 
CC:    08032365 

 

Machinefabriek Goudkuil is een internationaal toonaangevend bedrijf binnen de industriële 
wasserijtechniek. Goudkuil importeert, reviseert en exporteert wasserijmachines en is met 
deze activiteiten één van de grootste spelers in de markt.  
 
Wij zijn op zoek naar een engineer om ons team te versterken. 

 
Als engineer houd jij je bezig met: 

 
- Het testen, onderhouden of compleet reviseren van machines in de werkplaats 

- Analyseren en verhelpen van storingen aan bestaande machines en installaties 
- Het opbouwen, installeren en inbedrijfnemen van geleverde machines op locatie 

 
Wij zijn op zoek naar een monteur met:  

 
- Minimaal MBO, technisch opgeleid 

- Of: Kennis van Electro tekeningen, en deze kunnen lezen 
Of: Kennis van hydrauliek en pneumatiek 

- Een gezonde dosis motivatie en doorzettingsvermogen 
- Zelfstandig en verantwoordelijk werk 
- In teamverband kunnen werken 

- Creatief, enthousiast en communicatief vaardig 
 

Wat bieden wij jou?  
 

- Een uitdagende functie binnen een dynamisch bedrijf met korte lijnen 
- Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

- Een complete werkplaats, voorzien van complete inrichting 
- Interne opleiding en begeleiding 

- Een ruime mogelijkheid om te leren en jezelf te ontwikkelen 
- Bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband 

- De mogelijkheid om internationaal te werken 
 

Heb je interesse in deze functie?  
Stuur je sollicitatiebrief met cv dan naar info@goudkuil.com. Heb je vragen over deze vacature? 

Neem dan contact op met Emile van de Wijngaard op 055 – 533 2023. 
 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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