Functieomschrijving allround onderhoudsmonteur
Als allround monteur werk je zelfstandig en heb je afwisselende werkzaamheden in een platte
organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het zwaartepunt in deze functie ligt op
het samenwerken met operationele afdelingen in de volgende kerntaken:








Periodieke inspecties: je voert periodiek inspecties uit aan machines en installaties, op
mechanisch en elektrotechnisch gebied, om vast te stellen of systemen juist functioneren en
om onveilige situaties tijdig te onderkennen en op te lossen.
Modificaties: je bereidt modificaties voor van mechanische, besturingstechnische en
elektrotechnische aard en voert deze ook uit.
Storingen: je verhelpt storingen op werktuigbouwkundig, elektrotechnisch, pneumatisch en
(PLC)- besturingstechnisch gebied. Bij zeer gecompliceerde storingen vervul je een
ondersteunende rol richting externe partijen.
Overige werkzaamheden: naast de technische aspecten van deze functie verwachten wij een
actieve deelname aan verbeterprocessen.
Verder volg en geef je instructies en rapporteer je aan de operationeel manager.
Je werkt in aanvang als enige op de afdeling technische dienst.
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Functieprofiel allround onderhoudsmonteur
Wat zoeken wij:






Iemand die beschikt over een afgeronde niveau 4 MBO opleiding Elektrotechniek of
Mechatronica of een MTS Elektrotechniek en/of Werktuigbouwkunde opleiding aangevuld
met relevante cursussen.
Je bent geïnteresseerd in automatiseringstechnieken en je bent bereid om je hier verder in te
blijven ontwikkelen.
Je beschikt over werkervaring als allround monteur in een productieomgeving, waarbij
kennis van mechanische en elektrotechnische zaken.
Je beschikt over goede sociale vaardigheden en kunt zowel in een team als zelfstandig
werken.
Je bent stressbestendig, accuraat, initiatiefrijk en bent probleemoplossend ingesteld waarbij
je voortdurend gericht bent op verbeteren en dit altijd volgens de gestelde kwaliteitsnormen.

Wat wij je bieden
Wij bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een zelfstandige,
afwisselende job waarbij eigen inbreng wordt gewaardeerd. Er is volop ruimte om jezelf te
blijven ontwikkelen. De organisatiecultuur kenmerkt zich door korte communicatielijnen en
collegialiteit.

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie of het versturen van je sollicitatie kun je contact opnemen met Laura
Slotboom, personeelsfunctionaris. Dit kan per mail via Lslotboom@noordennegroep.nl of
telefonisch via 0184 - 675875.

