STORINGS- EN ONDERHOUDSMONTEUR
Functiebeschrijving:
Als storings- en onderhoudsmonteur ben je verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen op
elektrotechnisch, mechanisch en besturingsgebied in een moderne productieomgeving. De
werkzaamheden bestaan onder andere uit het oplossen van storingen en het correct uitvoeren van
periodiek en preventief onderhoud.
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een storings- en onderhoudsmonteur zijn:
•





Het verhelpen van storingen op elektrotechnisch, mechanisch en besturingstechnisch gebied
Het verzorgen van periodiek en preventief onderhoud
Het optimaliseren van verpakkingslijnen
Het ondersteunen van productie personeel bij het in- en omstellen van productie/
verpakkingsapparatuur
Het ondersteunen van productiepersoneel m.b.t. het juist en veilig gebruik van machines/
apparatuur

Wat zoeken wij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een gedegen technische achtergrond (bij voorkeur MTS elektronica)
Je hebt ervaring met mechanische en elektrische werkzaamheden
Je hebt ervaring met (storings) onderhoud aan productielijnen
Je hebt enige kennis van de Engelse taal (mondeling)
Je bent een teamplayer
Je hebt een proactieve en flexibele instelling

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

Scherpenhuizen biedt de juiste kandidaat een veelzijdige functie binnen een dynamisch en
sterk groeiend familiebedrijf
Er is ruimte voor eigen inbreng en een heldere en collegiale werksfeer
Marktconform salarisniveau passend bij ervaring en achtergrond
Fulltime baan op basis van 40 uur per week
Werktijden variëren tussen 06:00 uur en 24:00 uur
Roulerend op zaterdagen werken
Roulerend op vrijdag een late dienst draaien: begintijd +- 17:00 uur en eindtijd is variabel

Interesse?
Ben jij degene die we zoeken en ambieer je deze functie binnen een jonge, snel groeiende organisatie?
Mail dan je reactie voorzien van motivatie en uitgebreid cv naar: personeel@scherpenhuizen.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je http://www.scherpenhuizen.nl raadplegen of bel met Karin
Spanjers (HR Manager) via 040 249 50 90 of met Luc Huijbregts via 040 249 50 91.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

