
 

 

Vacature W-monteur bij SNB 

Technisch en belangrijk werk bij een mooi bedrijf 

SNB zoekt een W-monteur die zich bezig houdt met correctief en preventief onderhoud aan 
(met name de werktuigbouwkundige) installatiedelen. Wil jij je verder ontwikkelen in een 
zelfstandige en afwisselende functie bij ons mooie bedrijf? Solliciteer dan snel! 

Bij SNB verwerken we zuiveringsslib. Sterker nog, wij zijn een van de grootste en 
milieuvriendelijkste slibverwerkingsinstallaties van Europa. Slibverwerking klinkt misschien 
niet sexy, maar het is belangrijk werk. Zuiveringsslib is het afval dat uit rioolwater wordt 
gehaald. Dit verwerken wij op duurzame wijze. 

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), opgericht in 1994, is met 50 werknemers een 
relatief kleine organisatie. Toch verwerkt SNB met vier parallelle verbrandingslijnen ruim 
420.000 ton ontwaterd zuiveringsslib per jaar. 

Voor meer informatie over zuiveringsslib en wat we er mee doen, kijk op www.snb.nl. 

De functie W-monteur bij SNB 

Als W-monteur neem je beslissingen bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en 
bij het verhelpen van storingen in de installatie en houd je mede toezicht op extern 
personeel. 

Werken bij SNB betekent je eigen verantwoordelijke rol vervullen in een klein, collegiaal 
team. Niet voor niets blijven medewerkers gemiddeld meer dan 14 jaar bij SNB werken. Het 
verloop van personeel bij SNB is minimaal, dat zegt wel iets over onze organisatie. 

SNB biedt jou 

 Een marktconform salaris, vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering; 

 Een fulltime werkweek; 

 25 vakantiedagen; 

 13 ADV-dagen; 

 Een ABP-pensioenregeling en aanvullende regelingen in het kader van sociale 

zekerheid; 

 Een gezonde en veilige werkomgeving; 
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 Een informele werksfeer; 

 Werk bij een gezonde onderneming met een solide toekomst. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Je hebt een opleiding werktuigbouwkunde of gelijkwaardig op minimaal mbo niveau 3 met 
relevante werkervaring. Een VCA veiligheidscertificaat en BHV is een pré. SNB biedt ruime 
studiemogelijkheden.  

Ben jij onze nieuwe W-monteur? Solliciteer dan direct! 

Is je interesse gewekt? Stuur je CV met motivatie naar info@snb.nl t.a.v. Monique Rogers-
Kleijn, onder vermelding van sollicitatie W-monteur. Heb je vragen over de functie? Stel ze 
dan per e-mail via info@snb.nl. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld! 
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SNB is een handelsnaam van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant. 
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