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ERVAREN STORINGS- EN  ONDERHOUDSMONTEUR ELEKTROTECHNIEK GEZOCHT! 

Over het bedrijf 
Voor een van onze opdrachtgevers, een groot bedrijf in de  foodsector, zijn wij opzoek naar een onderhoudsmonteur 
met ervaring in de elektrotechniek. 

 

Over de functie 
Als Storings- en Onderhoudsmonteur Elektrotechniek maak je onderdeel uit van deTechnische Dienst. Je hoofdtaak is 
het verhelpen en oplossen van storingen en het verbeteren van productieapparatuur en installaties op elektrotechnisch 
en werktuigbouwkundig gebied. Dit om productieverlies zo veel mogelijk te voorkomen. Je bent samen met jouw 
collega’s verantwoordelijk voor het onderhoud van de productielijnen, machines en installaties. 
Je takenpakket bestaat uit het: 

 Oplossen van storingen en het (preventief en correctief) onderhouden en verbeteren van productieapparatuur   
en installaties; 

 Uitvoeren van inspecties en preventieve maatregelen nemen om productie stilstand en machine schade te 
voorkomen; 

 Opstellen van lijsten van reservedelen ten behoeve van onderhoud; 

 Opstellen van een integraal onderhoudsplan en inspectielijsten; 

 Doen van verbetervoorstellen aan leidinggevende(n); 

 Bijdrage leveren aan nieuw-, verbouw en investeringsprojecten; 

 Assisteren bij uit te voeren nieuwbouwwerkzaamheden; 

 In bedrijf stellen en testen van nieuwe apparatuur; 

 Handhaven van toezicht een aanwijsbeleid NEN en werken volgens de geldende voorschriften en richtlijnen 
(HACCP, ARBO, CE Normering). 
 

Functie eisen 
Wij zijn opzoek naar iemand die 

 Een afgeronde MBO diploma heeft richting Elektrotechniek/ Mechatronica of soortgelijk aangevuld met 
relevante werkervaring en cursussen; 

 Beschikt over kennis van besturingssystemen, elektrische installaties, CE normering en 
(productie)machinerichtlijnen; 

 Kennis heeft van hydrauliek en pneumatiek, meet,-regel,-en besturingstechniek; 

 Voldoende product- en proceskennis heeft of in staat is deze snel op te doen; 

 Vaardig is met het demonteren, monteren en afstellen van apparatuur; 

 Kan TIG, en elektrisch lassen of bereid is dit te leren; 

 Beschikt over enige kennis van de Engelse- en Duitse taal; 

 Kennis heeft van Word, Exel en onderhoudsprogramma's; 

 Proactief, zelfstandig, stressbestendig en creatief is; 

 Beschikt over goede contactuele eigenschappen en mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

 Bereid is tot werken in ploegendiensten; 

 In het bezit is van (of bereid is tot het behalen van) een geldig BHV diploma en de nodige verplichte BHV-
lessen te volgen om het BHV -diploma te behalen. 
 

 Wat bieden wij? 
Het gaat om een functie voor langere tijd. Bij goed functioneren krijgt men een contract bij de opdrachtgever, afhankelijk 
van de (bedrijfs)omstandigheden op dat moment. Salarisindicatie is in overleg, afhankelijk van ervaring. 

 

Interesse? 
Stuur dan je CV vandaag nog naar Harderwijk.sollicitaties@covebo.nl of reageer via onze site. Vragen over deze 
vacature, bel dan naar 0341-412141 

mailto:Harderwijk.sollicitaties@covebo.nl

