
 
 
Passie voor koffie 
 
Elke dag weer genieten miljoenen mensen van koffie. En wij hebben jouw nodig om dit dag in en dag 
uit mogelijk te blijven maken! 
 

Voor onze productie afdeling zoeken wij een  

Assemblagemedewerker 
 

Ben jij iemand die niet alleen interesse heeft in koffie drinken, maar ook in de techniek van onze 
koffiemachines? Lijkt het jou gaaf om als assemblagemedewerker koffiemachines gereed te maken? 
Kun jij nauwkeurig werken, heb jij een proactieve houding en heb jij kwaliteit hoog in het vaandel 
staan? Dan zoeken wij jou.  

Wat kan je als Assemblagemedewerker zeer zeker verwachten? 

Als assemblagemedewerker assembleer jij al onze koffiemachines conform specificaties, tekeningen 
en kwaliteitseisen. Je stelt het eindproduct (of halffabricaat) samen uit verschillende 
productonderdelen. Je bouwt deze koffiemachines zodanig dat er voldaan wordt aan de eisen van 
levertijd, kwaliteit en kwantiteit.  

Wie ben jij: 

 Je hebt minimaal  één jaar ervaring in een soortgelijke functie; 
 Je denkt mee met het proces en neemt actief deel aan het werkoverleg; 
 Je bent flexibel inzetbaar binnen het bedrijf;  
 Je bent gedisciplineerd;  
 Houden van een goede kop koffie is een pre. 

Wat kun je van ons verwachten? 

- Een stabiele fulltime baan voor langere tijd; 
- Een leuke baan in een open en prettige werksfeer;  
- Je krijgt alle ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling; 
- We bieden de typische Achterhoekse mentaliteit; 
- Onbeperkte geur en smaak van koffie; 
- Interessante arbeidsvoorwaarden. 

Waar ga je werken 

ETNA Coffee Technologies ontwikkelt en produceert koffiemachines en verkoopt deze aan dealers 
wereldwijd. Onze dealers leveren de ingrediënten en verzorgen de service. Of het nu verse bonen of 
instant producten zijn, onze koffiemachines zetten er een heerlijke kop koffie, cappuccino of 
chocolade van. Dat is onze passie. En dat mag iedereen proeven!  



ETNA is gevestigd in Doetinchem. Hier ontwikkelen en produceren wij alle machines. Dit betekent dat 
de kwaliteit gewaarborgd is met 100% Nederlandse kwaliteit en vakmanschap. Onze passie leidt 
ertoe dat wij steeds op zoek zijn naar de beste technologieën, materialen en machines voor de 
perfecte kop koffie. Onze ervaring met koffietechnologieën zetten wij in om de ingrediënten van 
onze dealers optimaal tot hun recht te laten komen. 

Kijk voor meer informatie op www.etna-ct.nl. Reageren: sollicitatie@etna-ct.com.  

 


