Sinds 1942 tot heden actief als familiebedrijf in de schelpdiersector. In deze periode is het bedrijf uitgegroeid tot
één van Europa’s grootste spelers op de markt. Verse mosselen, oesters en garnalen spelen de hoofdrol. Ervaring,
knowhow en toekomstvisie vormen de basis van het succes. Zo’n 150 mensen spannen zich dagelijks in om het
beste resultaat te bereiken.

VACATURE – Onderhoudsmonteur
Doel van de functie is het realiseren van een goed draaiend machinepark met een minimum aan downtime en
storingen.
Taken en verantwoordelijkheden:
De Onderhoudsmonteur Mechanisch is verantwoordelijk voor het onderhoud en verhelpen van storingen aan
het machinepark van de productieafdelingen.
Algemene werkzaamheden
• Het opsporen, analyseren en oplossen van mechanische storingen aan machines en installaties
• Het verzorgen van periodiek en preventief onderhoud aan het gehele machinepark.
• Uitvoeren van preventieve controles en inspecties aan installaties m.b.t. mechanische, hydraulische en
pneumatische componenten.
• Het uitvoeren van periodieke inspecties aan alle soorten installaties, apparatuur, gebouwen en machines.
• Het op de juiste wijze rapporteren van geplande werkzaamheden en storingen.
• Meewerken aan het testen en opstarten van nieuwe technische installaties.
• Het aanbrengen van structurele verbeteren met het doel de productie verder te optimaliseren.
Functie-eisen:
• MBO Werk- en denkniveau
• Opleiding richting Werktuigbouw of vergelijkbaar dan wel aantoonbare opgedane werkervaring op dat
niveau
• Aanvullende cursussen op het vakgebied
• Affiniteit met hydrauliek, pneumatiek, lassen, meettechniek en elektrotechniek
• Flexibele instelling
• Zelfstandig kunnen werken en collegiaal
• Initiatief durven nemen
• Bereid om afwijkende uren en in het weekend te werken
Kom jij ons team versterken? Dan bieden we jou een afwisselende functie in een klein team met goede
doorgroei mogelijkheden. Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden incl. opleidingsmogelijkheden..
Interesse deze vacature ? vraag dan de uitgebreide functiebeschrijving aan of solliciteer direct.
Wij zien uw reactie graag tegemoet per e-mail ter attentie van p.schauwaert@roemvanyerseke.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld

