Kom jij ons team versterken?
ALLROUND ONDERHOUDSMONTEUR
38 uur per week (2 ploegendienst)
Stempher beschikt over een uitgebreid machinepark dat we grotendeels zelf in onderhoud hebben. Voor de
productielocaties Papier en Polyethyleen staan er diverse grote en interessante projecten op stapel. Er
worden een aantal nieuwe machines aangeschaft en er wordt een grondige revisie/upgrade van het
bestaande machinepark gepland. Kortom, voldoende uitdaging voor een gedreven Allround
Onderhoudsmonteur!
De functie
 Analyseren en oplossen van elektrische, besturingstechnische, maar ook mechanische storingen binnen
ons machinepark bij de productielocatie Papier en Polyethyleen;
 Samenwerken binnen het team van de Technische Dienst om tot een optimale prestatie te komen;
 Samenwerken met machine-operator bij het verhelpen en oplossen van storingen
 Je bent bereid om in een 2-ploegendienst te werken;
 Je draait samen met collega’s binnen de TD mee in een consignatierooster;
 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 taal (kennis van technisch Duits en/of Engels is een pré).
Wij bieden
 Een uitdagende functie binnen een stabiel, collegiaal en kwalitatief hoogstaand bedrijf
 Volop ruimte voor eigen initiatief om van de functie een succes te maken
 Op termijn een vaste aanstelling

Marktconform salaris en ploegentoeslag (16%)
 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
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, Manager P&O,
tel. 06-10292559 of Marcel in ‘t Veld, Hoofd TD, tel. 06-27011909.

