Vacature Medewerker Technische Dienst
Cumapol Emmen is op zoek naar een fulltime Medewerker Technische Dienst.
Als medewerker Technische Dienst zorg jij ervoor dat het onderhoud aan de gehele
installatie goed verloopt, zodat de dagelijkse productie door kan gaan. Volgens een
opgesteld onderhoudsplan zorg je ervoor dat de nodige acties tijdig worden uitgevoerd
en worden bijgehouden. Naast het onderhoud beheer je het onderdelenmagazijn en zorg
je voor de voorraden van onder andere de wisseldelen.
Taken
• Het uitvoeren van onderhoud aan machines, waaronder;
o
Smeren van systemen zoals lagerblokken
o
Controle, bijvullen en verversen van olie
o
Algehele periodieke controles
• Revisie van wisseldelen;
• Zelf kleine reparaties uitvoeren op het gebied van;
o
WTB
o
E/I
o
Rotating (pompen, motoren)
• Bijhouden van de onderhoudshistorie in het digitale systeem;
• Controleren van magazijnvoorraden;
• Samen met de Maintenance Engineer werken aan complexe zaken.
Profiel
Jij bent net als wij een echte teamspeler. Hoewel je vaak met de Maintenance Engineer zal samenwerken is het ook belangrijk dat je uitstekend zelfstandig kan werken en prioriteiten kan stellen.
Door de wisselende werkzaamheden is geen dag hetzelfde, ervaring met WTB en E/I is zeker een
voordeel.
Wat heeft Cumapol te bieden
• Dynamische en afwisselende dagdienst functie bij een succesvolle producent;
• Je maakt onderdeel uit van een collegiaal en enthousiast team;
• Marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben jij een echte aanpakker en wil je graag als medewerker Technische Dienst bij Cumapol
aan de slag? Ben jij gedreven om deze functie te vervullen en ben je wie wij zoeken?
Solliciteer dan op deze afwisselende baan! Voor vragen kun je contact opnemen met
Marco Kleine Deters, Plant Manager: marco.kleinedeters@cumapol.com.
Je kunt je sollicitatie sturen naar careers@cumapol.com.
Cumapol Emmen richt zich voornamelijk op de nabewerking van PET specialiteiten
en is een van de koplopers in groene chemie. Door een nauwe samenwerking
met de zusterorganisaties DuFor en ACES, is Cumapol in staat unieke
producten te ontwikkelen en te produceren.Voor meer informatie bezoek
onze website www.cumapol.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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