Voor de productielocatie te Vlaardingen zijn wij op zoek naar een
collega in de functie van
ALLROUND STORINGSMONTEUR
De storingsmonteur verricht in de ploegendienst werkzaamheden aan uiteenlopende machines en
installaties. De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse vakgebieden waaronder: mechanica,
elektrotechniek, besturingstechniek, hydrauliek en pneumatiek. Het belangrijkste is het snel kunnen
analyseren van de oorzaak van een storing, en het vervolgens adequaat verhelpen van deze storing.
De belangrijkste taken zijn:
• Verhelpen van storingen door afstellen, repareren of vervangen van onderdelen
• Uitvoeren van preventieve controles aan de hand van een checklist en neemt aan de hand van de
bevindingen initiatief om storingen te voorkomen
• Zelfstandig uitvoeren van ingeplande werkzaamheden die via een actielijst wekelijks worden
aangereikt
• Voorstellen doen om technische verbeteringen door te voeren die een bijdrage leveren aan een
veilige werkomgeving, een kwaliteitsverbetering van het product of rendementsverbetering van de
machines.
• Werken conform de bedienings- en veiligheidsvoorschriften op het gebied van veiligheid, kwaliteit,
arbo en milieu en gebruik maken van de aanwezige beschermingsmiddelen
• Voor en na elke dienst bespreekt hij bijzonderheden mbt de werkzaamheden met zijn collega’s
• Bijdragen aan een goede werksfeer binnen de afdeling
Jij herkent jezelf in deze eigenschappen:
• Zelfstandig met een pro-actieve houding
• Een enthousiaste vakspecialist met een MBO opleiding Werktuigbouw of Elektrotechniek.
• Kennis van hydrauliek, pneumatiek en plc besturingstechniek is een pre of is bereid daartoe
aanvullende opleidingen te volgen
• Ervaring met lassen
• Enige jaren werkervaring als storingsmonteur in een productieomgeving
Het aanbod:
• Een gezonde onderneming waar producten van hoge kwaliteit worden vervaardigd
• Een veelzijdige en verantwoordelijke functie in een hecht team binnen een solide onderneming
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Mogelijkheden tot bijscholing
De procedure:
Ben jij de geschikte kandidaat? Stuur dan een brief met CV naar: Struyk Verwo Infra B.V., Postbus 2,
4900 AA Oosterhout, t.a.v. Nathalie van Reijn (HR Adviseur) of per mail aan
nathalie.van.reijn@struykverwo.nl
Voor meer bedrijfsinformatie zie ook: www.struykverwoinfra.nl
Voor meer informatie over deze functie kan je bellen Rene van Dijck, Plantmanager, tel 06-12 86 65 99

