Vacature

MONTEUR M dagdienst
(NTB)
(FULLTIME)

Als Monteur M ben je vooral bezig met het beschikbaar en betrouwbaar houden van machines en installaties
(mechanisch) teneinde de voortgang van het (productie)proces te waarborgen.
De functie:
>
Jij wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren
van het preventief en correctief onderhoud aan
de mechanische installaties en het continu
verbeteren van onderhoud en installaties
binnen de Wire Processing Centre (WPC).
Verantwoordelijkheden:
>
Preventie en correctief onderhoud
>
De kwaliteit van het afgeleverde werk
>
Volledige en duidelijk rapportages en andere
verslaglegging
>
Het in goede staat houden van de te gebruiken
machines, gereedschappen en installaties
>
Het veiligstellen van installaties en machines
>
De juiste (technische) adviezen
>
Werken volgens de bedrijfs-, veiligheids- en
milieuvoorschriften

Het profiel:
>
MBO werk- en denkniveau, minimaal niveau 4
>
In het bezit zijn van geldige certificaten of
bereidheid deze te halen
>
Bereidheid om ploegendienst te lopen
>
Analytisch denkvermogen
>
Initiatiefrijk, proactief denken en handelen
>
Goede communicatieve vaardigheden (zowel
mondeling als schriftelijk)
>
Goede beheersing van de Nederlandse taal
(zowel mondeling als schriftelijk)
Ons aanbod:
>
Een prettige werksfeer
>
Een afwisselingsrijke baan in een veelzijdig en
succesvol bedrijf
>
Doorgroeimogelijkheden

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot Bianca van Bronckhorst, telefoon 0786923307, aan wie je ook je schriftelijke sollicitatie kunt richten (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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