Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher BV is een internationaal opererende onderneming met circa 120 medewerkers. We
produceren onze klantspecifieke flexibele verpakkingen t.b.v. hoofzakelijk Europese markt, met toepassingen bij o.a. zuivel,
voedingsmiddelen, petfood, agrarische industrie en potgronden.
Veiligheid, kwaliteit en efficiency staan voorop bij Stempher. Stempher is o.a. ISO 9001 en BRC Packaging Issue 5 level AA
gecertificeerd.

Wij zijn op zoek naar een gedreven en enthousiaste:

ALLROUND ONDERHOUDSMONTEUR
Stempher beschikt over een uitgebreid machinepark dat we grotendeels zelf in onderhoud hebben. We zijn
bezig ons onderhoudssysteem verregaand te optimaliseren. Op basis van de storingen uit het verleden
willen we ons gepland onderhoud zo optimaal mogelijk inrichten, om op die manier een maximale
benuttingsgraad te realiseren.
De functie:
 Je zal zowel storingsreparaties, preventieve onderhoudswerkzaamheden alsmede modificaties
uitvoeren;
 Je moet in staat zijn om zelfstandig elektrische, besturingstechnische, maar ook mechanische storingen
te analyseren en te verhelpen;
 Je bent in staat om de échte oorzaak van de storing te vinden, voorstellen te doen om tot de beste
oplossing voor de situatie te komen én hierover te rapporteren;
 Je bent bereidt om in een 2-ploegendienst te werken en om een aantal consignatiediensten per jaar te
draaien;
 Je rapporteert aan het Hoofd TD.
De ideale kandidaat voldoet aan het volgende profiel:
 Een afgeronde Mbo-opleiding elektrotechniek, elektronica met een goede mechanische basiskennis. Bij
voorkeur Mechatronica, niveau 4;
 Goede kennis van PLC besturing is een absolute pré;
 Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie, in een complexe productie omgeving;
 Je bent in staat om zelfstandig storingen te analyseren, op te lossen en te rapporteren;
 Je werkt gestructureerd en ben zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig;
 Beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.
Wij bieden:
Een uitdagende functie binnen een stabiel, collegiaal en kwalitatief hoogstaand bedrijf. Er is volop ruimte
voor eigen initiatief om van de functie een succes te maken. Wij bieden een marktconform salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 2-ploegentoeslag.
Enthousiast?
Voldoe je aan het gestelde profiel, stuur dan je motivatiebrief en CV naar p&o@stempher.nl. Mocht je
nadere informatie wensen, dan is het mogelijk om contact op te nemen met Hans Onstein, P&O adviseur,
tel. 06-10292559 of Marcel in ‘t Veld, Hoofd TD, tel. 06-27011909.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

