Elektrotechnisch Monteur
(kennis van besturingstechniek)
Ons bedrijf:
Onze productie van
draden en kabels is een
proces dat gekenmerkt
wordt door massaliteit en
kracht. Deze technologie
van koud vervormen eist
nauwkeurige en
berouwbare installaties
die ook bestand zijn
tegen grote
(trek)krachten. Een
modern, stabiel en
betrouwbaar
machinepark is de basis
van ons productieproces.
De instandhouding
hiervan is de opdracht
van onze afdeling
Techniek & Onderhoud.
Hiervoor zoeken wij
nieuwe collega’s.
Inhoudelijk gemotiveerde
zelfstandige vakmensen
die gedreven worden om
onze machines beter en
betrouwbaarder te
maken. Professionals die
uitgedaagd worden om
de geboden ruimte en
eigen
verantwoordelijkheid
concreet in te vullen door
initiatieven te nemen en
projecten op te pakken.
Productie is onze
corebusiness, maar de
techniek maakt het
mogelijk.
Zoek je een dynamische
zelfstandige functie in
een stabiel, informeel en
technisch georiënteerd
(doe)bedrijf dan laat van
je horen.
Eerst een dag meelopen
in ons bedrijf met een
toekomstige collega kan
altijd.

Onze uitdaging:
• Het accent ligt op het analyseren en oplossen van
elektro- en besturingstechnische vraagstukken van onze
productiemachines (storingen, regulier, en periodiek
onderhoud).
• Het verbeteren van performance van machines en
installaties.
• Kleine mechanische werkzaamheden.
Onze afdeling:
• De afdeling Techniek & Onderhoud wordt geleid door
Manager T&O en is onderverdeeld in twee groepen:
Werktuigbouwkunde (WTD) en Elektrotechniek (ETD).
• De ETD bestaat uit de Supervisor Elektrotechniek,
Meewerkend Voorman en 3 collega professionals.
• De afdeling is, als klein zelfstandig team,
verantwoordelijk voor de elektrotechnische en
besturingstechnische instandhouding en verbetering van
de productie en nuts-installaties.
Jij hebt:
• Elektrotechniek, Mechatronica niveau 4.
• Kennis en ervaring met industriële besturingen (Siemens
S7, PLC)
• Kennis en ervaring met meet- en regeltechniek,
pneumatiek, hydrauliek.
• Ervaring als (storings)monteur in de industrie.
• Zelfstandig, flexibel, betrouwbaar en vakbekwaam.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Mondelinge beheersing van Nederlands en Duits.
• De bereidheid om in consignatie- en verschoven diensten
te werken.
• Een maximale reisafstand van 45 minuten.
Ons aanbod:
• Een zelfstandige en verantwoordelijke vaste baan.
• Een goed basissalaris.
• Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een
vaste gratificatie van 6% en 8% vakantiegeld.
• Daarnaast kun je vrijwillig deelnemen aan diverse
gunstige regelingen en verzekeringen.
Informatie:
Jo Hunnekens, Manager Techniek & Onderhoud
j.hunnekens@nedri.nl (06-646925649)
Sollicitatie:
Wim Thijssen, HR Manager,
w.thijssen@nedri.nl (077-3877435)
Ons adres:
NEDRI Spanstaal BV
Goot Egtenrayseweg 13
Postbus 3040 5902 RA Venlo
077-3877477 www.nedri.nl

