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Allround Storingsmonteur

Lokatie

Functieomschrijving

Haringweg
27,
3751
BG,
Bunschoten-Spakenburg, Utrecht

Allround Storingsmonteur
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of juist op zoek naar een werkplek waar
je ervaring kunt opdoen als storingsmonteur? Ben je per direct beschikbaar en
beschikbaar in een dagdienst functie? Zoek dan niet verder want wellicht ben jij de
persoon waar wij op zoek naar zijn!

Carrièreniveau
Starter

Dienstverband
Vast

Uren
Voor de functie vragen wij ook Leerlingen Elektrotechniek / Mechatronica te
reageren!

40

Opleidingsniveau
LBO
Je word direct aangestuurd door de hoofd-technische dienst, maar volledig
begeleid en opgeleid door een ervaren Maintenance Engineer!

Contacten
info@avandegroep.nl

Voldoende mogelijkheden om te Leren en door te Groeien naar een Functie als
Technicus Besturingstechniek.

Voor ons bedrijf in Bunschoten-Spakenburg zijn we op zoek naar een enthousiaste
Storingsmonteur die het team komt versterken. Je werkzaamheden als
Storingsmonteur zijn:
Het zelfstandig uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, onderhouds- en
installatiewerkzaamheden aan productiemachines en de randapparatuur;
Lokaliseren en analyseren van verstoringen en problemen aan de
installaties;
Zorgen voor orde en netheid in de ruimte van de Technische Dienst;
Het doen van inspecties en bezig zijn met het verbeteren van de technische
staat van de machines;
Bereid zijn om volgens een rooster consignatiediensten te werken.
Je bent accuraat, hands-on, kwaliteitsbewust, servicegericht,
stressbestendig en je werkt graag in teamverband. Tevens breng je mee:

flexibel,

Heb je affiniteit met techniek en je bent bezig of heb je een afgeronde
technische opleiding.
Woonachtig in directe omgeving van Amersfoort.
In het bezit van rijbewijs en eigen vervoer.
Betrouwbaar en leergierig.
Vind het leuk om kennis en ervaring op te doem omtrent industriële
besturingstechnieken, o.a. meet & regeltechniek.
Bereid om op termijn mee te gaan draaien in het storingsdienstrooster.
Heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal.
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A van de groep & Zn bied jou natuurlijk alsEerste een Leuke en Leerzame Werk
Omgeving!
Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het salaris is boven gemiddeld op basis van 40 uur per week en inschaling
is afhankelijk van relevante werkervaring en leeftijd.
Goede storingsdienst vergoeding en vrije dagen erna.
Direct een contract bij een stabiel bedrijf met intentie tot een vast contract.
Een sociale en dynamische werkomgeving binnen een transparante
organisatie met ruime opleidingsmogelijkheden.
Ruim 50 betrokken collega’s die hun ervaring en kennis inzetten op het
gebied van recycling van organische reststromen, en om de wereldwijde
schaarste van grondstoffen zo min mogelijk te belasten en te verspillen.
Doorgroei mogelijkheden of verder te komen in de afdeling maintenance.
Enthousiast geworden om bij een innoverend en vooruitstrevend bedrijf te komen
werken?
Neem voor meer informatie op met Jakob Malestein, Hoofd Technische dienst.
Tel: 0621290866, of wil je direct solliciteren? Klik dan op solliciteer en stuur jeCV
mee.
Wij voeren de wervingsprocedure voor deze vacature van operator in eigen
beheer uit. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.
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