
 
  

Monteur (Mechatronica) 
 Ben je op zoek naar een baan voor een langere periode bij een succesvol bedrijf? Heb je passie 

voor techniek? Stop dan met zoeken en stuur meteen je cv! 

 

 

Wie zijn we: 

Royal Sanders is een toonaangevende Europese fabrikant en leverancier van producten voor persoonlijke verzorging. 

Ons bedrijfsproces bestaat uit het ontwikkelen, produceren en distribueren van een breed scala aan producten zoals 

shampoos, crèmes, lotions en deodoranten. Wij maken deze producten voor een aantal internationale merken en 

voor private labels van bekende winkelketens in binnen- en buitenland. Daarnaast hebben we een aantal eigen 

merken waaronder Van Gils, Odorex, Proset, Sanicur en Melkmeisje. De bedrijfscultuur van Royal Sanders is hands 

on en no nonsens, er zijn korte communicatielijnen en er is een sterke focus op 'alledaags beter'. 

 

Wat ga je doen: 

• Je gaat zowel in teamverband als zelfstandig projecten oppakken;     

• Je bent een “keyplayer” binnen onze werkplaats;  

• Je werkt aan de nieuwbouw en de revisie van ons machinepark;  

• Je maakt zelf onderdelen (lassen, draaien, frezen en 3D-printen); 

• Je werkt met besturingssystemen en de nieuwste technieken; 

• Je zorgt voor actuele handleidingen en werkinstructies; 

• Je bent verantwoordelijk voor het omgaan met normen, eisen en voorschriften van kwaliteit en veiligheid. 

 

 

Wie zoeken we: 

• Je spreekt goed Nederlands en/of Engels.   

• Je hebt een relevante opleiding of werkervaring (richting Mechatronica).  

• Je hebt affiniteit met machinebouw, lassen, draaien en frezen. 

• Je bent goed technisch onderlegd en werkt oplossingsgericht.  

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om zowel in team als zelfstandig te 

werken. 

• Je bent verantwoordelijk, betrouwbaar en flexibel.   

• Je bent leergierig en wil dingen graag verbeteren.  
 

 

Wat bieden we:  

Werken bij Royal Sanders betekent werken in een uitdagende en verantwoordelijke functie in een dynamische en 

groeiende organisatie. Als lid van onze Technische Dienst word je verantwoordelijk voor het optimaal laten 

renderen van ons productieproces. Je ontvangt een marktconform salaris gebaseerd op je opleiding, ervaring en 

resultaten. 

 

Geinteresseerd?  

Herken je jezelf in bovenstaand profiel, stuur dan je CV (Engelse of Nederlandse versie) via e-mail: 

hrm@royalsanders.nl 

Je kunt dit adres ook gebruiken als je vragen hebt of met een van ons wil spreken.  
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