Vacature

ONDERHOUD/STORINGSMONTEUR WERKTUIGBOUW

(Productie IJsselstein)
Wat ga je doen?
Als onderhoudsmonteur zorg je ervoor dat de installaties technisch optimaal zijn, zodat storingen
beperkt blijven tot een minimum. De Onderhoudsmonteur rapporteert rechtstreeks aan de Chef
Onderhoud IJsselstein.
Je werkzaamheden bestaan uit:
• Verhelpen van storingen aan de machines van verschillende productielijnen;
• Functioneel testen van installaties na reparaties en onderhoud;
• Uitvoeren van preventief onderhoud en modificaties aan de productielijnen;
• Vastleggen van informatie over storingen in SAP (oa voor verdere analyse);
• Doen van verbetervoorstellen in preventief onderhoud of installatiewijzigingen om zo storingen te
voorkomen en onderhoudskosten te verlagen;
• Assisteren en instrueren van eigen personeel en personeel van derden bij
onderhoudswerkzaamheden.
Als Onderhoudsmonteur ben je verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van je collega’s, het
op juiste wijze onderhouden van de installaties, zodat deze storingsvrij kunnen draaien.
Als onderhoudsmonteur ben je ook BHV’er.
De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd in een 2-ploegendienst.

Herken jij jezelf hierin?
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO-opleiding werktuigbouw met sterke affiniteit met elektrotechniek, of vergelijkbaar
niveau;
Kennis van hydraulische en pneumatische installaties is basiskennis;
Het hebben van een BHV-certificaat is een pré, anders zal een training volgen;
Je beschikt over een VCA- en een NEN3140 certificaat of bent bereid een training hiervoor te volgen
Kennis van de Duitse en Engelse taal is een pre.
Je beschikt over de volgende competenties: kwaliteitsbewustzijn, flexibiliteit, initiatief, plannen &
organiseren en zelfstandigheid, vasthoudend en creatief
Voor het opdoen van kennis op gebied van hydrauliek, pneumatiek, elektrisch schakelen en PLCbesturing zul je aanvullende cursussen volgen (op kosten van SAB).

Solliciteren of meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Smit, Chef Onderhoud IJsselstein.
(030-6879654).
Stuur uw sollicitatie naar Gianni van Hoften, HR Manager (overhandigen op personeelszaken, per
post naar: SAB-profiel bv, Postbus 97 3400 AB - IJsselstein of per e-mail naar:
gianni.van.hoften@tatasteeleurope.com).
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