Service Resident Engineer – Westfort
Ben jij op zoek naar een zelfstandige functie in een omgeving waarbij jij veel
vrijheid krijgt om jouw technische kennis in te zetten? Wil jij vanuit Inther
Group de best mogelijke service verlenen aan onze klant? Dan is dit je kans!

Wat ga je doen?
Als Service Resident Engineer verricht jij zelfstandig, op locatie bij Westfort in IJsselstein (preventie
en correctieve) onderhoudswerkzaamheden uit aan geïnstalleerde apparatuur, zoals kranen,
shuttles, conveyors, dozensluiters en automatische applicatie machines.
Verder ben je verantwoordelijk voor:
•

Het draaiende houden van het geïnstalleerde systeem en het oplossen van alle
voorkomende mechanische- en elektrotechnische storingen;

•

De technische staat
opslagsystemen;

•

Het behalen van de gecontracteerde KPI's;

•

Je bent voortdurend bezig met het optimaliseren van de installatie en voert waar nodig
aanpassingen uit;

•

Het rapporteren van de uitgevoerde werkzaamheden;

•

Je bent verantwoordelijk voor de spare part voorraad en bestelt onderdelen indien nodig;

•

Het uitwerken en implementeren van verbetervoorstellen naar aanleiding van preventief
onderhoud of storingen.

controleren

van

geautomatiseerde

en

gemechaniseerde

Wat vragen wij jou?
Je floreert het beste in een rol met veel vrijheid en zelfstandigheid. Je hebt een sterk analytisch
vermogen, werkt probleemoplossend en steekt graag je handen uit de mouwen voor het beste
resultaat voor de klant. Verder neem je onderstaande met je mee:
•

Bij voorkeur een afgeronde Mbo-opleiding met studierichting Installatietechniek,
Elektrotechniek, Mechatronica of werktuigbouwkunde met 1-3 jaar werkervaring in een
soortgelijke functie;

•

Je hebt ervaring met mechanische en elektronische componenten;

•

Je beschikt over goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

•

Je hebt kennis van Siemens S7 en TIA of vergelijkbare PLC besturingssystemen.

Inther Group | Tel. +31 (0)478 50 25 75 | jobs@inthergroup.com | www.inthergroup.com

Pagina 1

Wat bieden wij jou?
Als Service Resident Engineer verdien je tussen de € 2.200,- en € 3.400,- bruto per maand, afhankelijk
van jouw kennis en ervaring.
Verder bieden wij jou:
•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen die jaarlijks worden vastgelegd;

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto te gebruiken voor jouw sport abonnement of sport
benodigdheden;

•

Vijf keer per jaar een legendarisch Inther-feest en de leukste teamactiviteiten!

Het team
Je gaat werken bij onze klant, Westfort, op locatie in IJsselstein. Dit is een individuele rol maar
natuurlijk maar jij onderdeel uit van Team Service van Inther Group Venray. Je rapporteert als
Resident Engineer rechtstreeks aan onze Manager Service, Nick. Regelmatig zijn ook jouw collega’s
van Inther Group aanwezig bij Westfort.

Is dit een rol die jou op het lijf geschreven staat? Stuur dan jouw CV met enthousiaste motivatie
naar jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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