Vacature

MONTEUR WMB
(3-ploegendienst)

Als monteur WMB in de walserij ben je vooral bezig met het verrichten van mechanische werkzaamheden ten
behoeve van de walserij. De walserij bestaat uit een geschakelde trein van zware machines die nauw met elkaar
samenwerken om zo het walsdraad te produceren. Kennis van hydrauliek, pneumatiek en besturingstechniek zijn
hierbij erg belangrijk.
De functie:

Jou profiel:

Jij wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van
mechanische werkzaamheden en het continu
verbeteren van onderhoud en installaties binnen
de walserij.
Jou verantwoordelijkheden:
>
Het veilig, tijdig en op vakkundige wijze
coördineren / uitvoeren van preventieve en
correctieve werkzaamheden.
>
Het in goede staat houden van de bestaande
installatie en deze binnen de mogelijkheden te
verbeteren.
>
Het verhelpen/ opheffen en elimineren van
machine- / productie(ver-)storingen.
>
Naleving van bedrijfs-, veiligheids-, werk- en
milieuvoorschriften alsmede orde en netheid op
de werkplek.
>
Actief meewerken aan “Draadkracht” (continue
verbetering) en het borgen van de kwaliteit.

>
>
>
>
>
>
>
>

MBO werk- en denkniveau, minimaal niveau 4
In bezit zijn van geldige certificaten of
bereidheid deze te halen.
Goede communicatieve vaardigheden (zowel
mondeling als schriftelijk).
Initiatiefrijk, proactief denken en handelen.
Positieve houding / instelling.
Teamplayer.
Kennis van hydrauliek en besturingstechniek is
een pré.
Kennis van Microsoft Office is een pré.

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
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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