Vacature

(AANKOMEND) ALLROUND
WALSER
(3-PLOEGENDIENST)

De functie (aankomend) walser is binnen de Walserij.
De functie:
> Een allround walser wordt in een
roulatiesysteem op een of meer deeltaken
ingezet (walsen, oven, lessenaar,
rollenmontage, rondmaken, afname en
controleren). Het (om)bouwen maakt onderdeel
uit van de taken bij het walsen en rondmaken.
Verantwoordelijkheden:
> Het tijdig en op juiste wijze uitvoeren van
werkopdrachten )kwaliteit en kwantiteit)
> Het op de juiste en vakkundige wijze bedienen
van productie- en hulpmiddelen
> De juistheid van de product- en
procesverantwoording
> Een optimaal fysiek en administratief beheer
van en onderhoud aan de armaturenvoorraad
> Het snel opheffen en verhelpen van storingen
> De naleving van bedrijfs-, veiligheids-, werk- en
milieuvoorschriften alsmede orde en netheid op
de werkplek
> De eigen veiligheid en die van derden in de
werkomgeving

Het profiel:
> Een afgeronde mbo opleiding, bij voorkeur
richting operations, elektrotechniek of
werktuigbouw
> Affiniteit met (productie)techniek
> Zelfstandig, maar ook een teamplayer
> Analytisch denkvermogen
> Initiatief nemen
> Leergierig
>
Goede beheersing van de Nederlandse taal
(zowel mondeling als schriftelijk)
> Leidinggevende ambities

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot Bianca van Bronckhorst, telefoon
078-6923307. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan bianca.vanbronckhorst@fnsteel.eu.

FN Steel maakt hoogwaardige walsdraad voor de sectoren automotive, engineering en
machinebouw. Speciale staaldraad voor de productie van lagers, kruiskoppelingen, bouten,
moeren, veren. Wij zijn de enige in deze wereld met 80 jaar ervaring in alle hoogwaardige
draadvariëteiten. Uitstekende producten die we maken voor de top van de markt.
FN Steel heeft – als geen ander in Europa – een walsstraat en een volledige nabewerking op
één terrein, in Alblasserdam. Wij zijn de enige met een walserij, gloeierij, beitserij en trekkerij
op een armlengte verwijderd van elkaar. Wij stoppen toewijding in al deze processen. Gaan
een stap harder. Met collega’s die draad het allermooiste vinden dat er bestaat. Vakmanschap
is essentieel. We feel steel.
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