
Assemblagemedewerker m/v 
(Maximaal 40 uur)  
 
Wat ga jij morgen doen? 
 
 
AGENDA 
 
08.00 uur: Overleg met meewerkend voorman over een speciale uitvoering  

koffiemachine Dorado Espresso Large. 
09.00 uur:  Samenstellen Dorado Espresso Large.  
13.00 uur:  Inspecteren en testen Dorado Espresso Large. 
16.00 uur:  Schoonmaken, opruimen. 

 
 
 
ETNA Coffee Technologies ontwikkelt en produceert in Doetinchem professionele koffiemachines, 
leverbaar met vele opties en verrassende, stijlvolle accessoires. De machines vinden via een 
dealernetwerk hun weg naar Nederlandse en buitenlandse bedrijven, instellingen en de horeca. De 
dealers – onze klanten – leveren de ingrediënten, van verse bonen tot instant producten. Onze 
koffiemachines zetten er een heerlijke kop koffie, cappuccino of chocolademelk van. Dat is onze 
passie. En dat proef je. 
 
ETNA Coffee Technologies groeit. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s.  
Kom jij als assemblagemedewerker ons productieteam versterken?  
 

Jouw uitdaging 
BIJ ETNA Coffee Technologies ben jij als assemblagemedewerker onmisbaar. Want jij bent degene 
die onze koffiemachines – of onderdelen ervan – maakt. En waar we zoveel succes mee hebben. Als 
medewerker in de productie weet jij de wensen van klanten waar te maken. Willen ze een 
koffiemachine met een waterfilter? Of met een geavanceerd touchscreen? Dan mag jij daarvoor 
zorgen. Zo maak jij onze koffiemachines geschikt voor elke klant. Je mag het ook zeggen als je 
vindt dat iets in het productieproces gemakkelijker of efficiënter kan. Daar wordt het hele bedrijf 
beter van. 
 

Jouw profiel 
Je kunt zelfstandig werken. Dat betekent dat je: 

- zelf je werkinstructies leest; 

- zelf controleert of de aangeleverde productonderdelen in orde zijn; 

- zelf test of de koffiemachine of de onderdelen ervan werken; 

- zelf problemen oplost als je ziet dat iets niet werkt zoals het hoort. Je kunt voor overleg of 
advies altijd terecht bij je meewerkend voorman; 

- zelf je werkplek en afdeling schoon, opgeruimd en veilig houdt. 
Je bent ook heel precies en voelt je verantwoordelijk voor wat je doet. Daardoor weet jij je altijd 
te houden aan de eisen van levertijd en kwaliteit.  
 

Verder: 
o beschik je over vmbo-niveau 1 of 2-werk- en denkniveau;  

o heb je goede technische kennis; 

o kun je goed samenwerken met anderen. 

 

Wat wij je bieden  
Je kunt bij ons rekenen op een fijne baan bij een dynamisch, professioneel en sociaal bedrijf. De 
baan is in principe voor 40 uur per week. Werk je liever minder uren? Dat kan. We bepalen in 
overleg jouw wensen en onze mogelijkheden. Je standplaats is de productieafdeling in Doetinchem. 
Je salaris is conform de cao Metaal & Techniek (Kleinmetaal). 
 
 



Kom je bij ons werken? 
Overtuig ons ervan dat jij de geschikte man/vrouw bent voor deze baan! Stuur ons een e-mail 
waarin je vertelt waarom je bij ons wil werken. Ook je cv ontvangen we graag. Je kunt beide sturen 
naar sollicitatie@etna-ct.com. Heb je vragen over deze vacature? Stel ze dan ook via dit  
e-mailadres. Bellen kan ook: 0314-442 442. 
 
Benieuwd geworden naar ons bedrijf? Kijk op https://www.etna-ct.nl/ 
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