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Wij zijn op zoek naar een Monteur WTB (40 uur) 

Onderdeel uitmaken van een gedreven team, je 
technische kennis inzetten én werken in de buitenlucht 
op de mooiste plekken van ons land. Als dit je 
aanspreekt dan is een baan bij K3Delta iets voor jou!

Over K3Delta
K3Delta is een begrip als het gaat om het winnen van 
grondstoffen. Al 90 jaar lang is K3Delta actief in het 
winnen en verwerken van zand en grind. Vanaf onze 
win- en op- en overslaglocaties leveren we onmisbare 
grondstoffen voor elke gewenste toepassing in de 
industrie, bouw, sport en recreatieve sector. 

Werkzaamheden

Als monteur WTB voer je zelfstandig onderhoud- 
en reparatiewerkzaamheden uit aan onze 
zandwininstallaties met mechanische en 
hydraulische apparatuur. Je werkt vanuit een 
gedreven team onder verantwoordelijkheid 
van een locatiebeheerder. Je werkt nauw 
samen met de collega’s op de locaties en 
extern onderhoudspersoneel. Ook rapporteer 
je te verwachten onderhoud en houd je 
onderhoudslogboeken bij. 
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Wij verwachten dat je
• een MBO opleiding hebt gevolgd op het gebied van 

Werktuigbouwkunde; 
• geïnteresseerd bent in de zandwin- en baggerindustrie;
• beschikt over een groot probleemoplossend vermogen;
• bereid bent om opleidingen te volgen die specifiek gericht 

zijn op deze branche;
• een teamplayer bent met een flexibele instelling;
• bereid bent om af en toe onderhoudswerkzaamheden na 

productietijd of op een zaterdag uit te voeren.

Wil je meer weten over de functie en de 
organisatie? Neem dan contact op met 
Jan Willem van de Kamp jr. (Hoofd Productie 
en Techniek) via 06 51 78 45 28.

Solliciteren? 
Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail voor 
22 maart 2019. Je kunt je sollicitatie sturen naar 
Truus Veens via t.veens@k3.nl.

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

Meer weten?

Wij bieden

•  een dynamische functie;
•  een informele werksfeer;
•  een goede pensioenregeling;
•  studiemogelijkheden.


