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Optimale productieprocessen: ga er maar voor!
Veilige, betrouwbare en kwalitatief goede productieprocessen: daar draag jij als Service
Engineer aan bij! Samen met de afdeling ondersteun jij de business door optimaal
betrouwbare en beschikbare werktuigbouwkundige assets. Of het nou gaat om het
inspecteren van een pomp of het reviseren van een afsluiter, op een demiwaterplant of
juist een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Jij draagt op basis van je werktuigbouwkundige
kennis bij aan de optimalisatie van de installaties en een verlaging van het aantal
(ver)storingen.

Jouw kernwaarden: veilig, betrouwbaar en eﬃciënt
In deze uitdagende rol ben je verantwoordelijk voor de uitvoering
van onderhoudswerkzaamheden aan verschillende installaties. Je bent een vraagbaak
voor collega’s op het gebied van werktuigbouw en draagt bij aan de optimalisatie van
installaties en verlaging van het aantal (ver)storingen. Daarnaast begeleidt je
onderaannemers.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:
Je zorgt voor een veilige, optimale en eﬃciënte uitvoering van de toegewezen
onderhoud- en/of inspectiewerkzaamheden;
Je maakt de vertaalslag van de leveranciersdocumentatie naar de praktijk;
Je bewaakt de voortgang van de onderhoudswerkzaamheden, signaleert
afwijkingen en rapporteert hierover;
Je zoekt in samenwerking met de Coördinator continue naar optimalisaties op het
gebied van onderhoudsactiviteiten;
Je begeleidt de werkzaamheden van derden;
Je zorgt ervoor dat je de werkzaamheden duidelijk en accuraat vastlegt in de
systemen;
Je maakt deel uit van het Mobile Solutions team (onderhoud en bedrijfsvoering);
Je neemt deel aan consignatiedienst.
Heb jij ...

een mbo-diploma niveau 4 in de richting Werktuigbouwkunde?
minimaal 3 jaar ervaring met beheer en onderhoud van proces technische
installaties in een industriële omgeving?
aanvullende trainingen gevolgd (zoals VCA, hijs- en hoogwerker trainingen,
aanwijzing NEN 3140, veilig werken met chemie, BHV of zelfredzaamheid met
AED) of de bereidheid deze te volgen?
Ben jij ...
een harde werker die zowel goed zelfstandig als samen kan werken?
iemand met aﬃniteit voor de procesindustrie?
gemotiveerd aannemers aan te sturen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

