Sanders Machinebouw bedenkt en bouwt unieke machines. Variërend van stand alone equipment tot complete systeemintegratie
(al dan niet voorzien van robotica), maar altijd exact volgens uw wensen en eisen. Van MKB tot multinationals: onze opdrachtgevers
vertrouwen op onze vakkennis, innovatiekracht en ervaring die wij in ruim vijftig jaar hebben opgebouwd.
Toch kijken wij altijd vooruit, naar de slimste technologieën, de duurzaamste materialen en effectiefste oplossingen.
Ons team van ontwikkelaars, constructeurs en vakmensen werkt als een goed geoliede machine.
Zonder uitzondering gedreven mensen, met verstand van zaken en hart voor het vak. Wil jij ook deel uitmaken van dit mooie team?
Wij zijn op zoek naar een:

Mechanisch (service) monteur
In deze functie verricht je onderhoudswerkzaamheden aan machines bij een chocolade producerende multinational in Veghel.
Je controleert de machines en/of installaties in de productielijn en zo nodig verhelp je storingen.
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de technische installaties. Je spoort storingen op en verhelpt deze adequaat.
In deze functie werk je normaliter in dagdienst, we vragen echter wel flexibiliteit van je omdat je soms ook deel uitmaakt van een ploeg.
Wat zijn je taken en werkzaamheden?
• Het verrichten van onderhoud, het uitvoeren van technische controles en het verhelpen van storingen aan de machines
doe jij zelfstandig.
Zodanig dat processen veilig kunnen worden hervat en stagnatie tot een minimum beperkt blijft;
• Het doen van aanpassingen en verbeteringen aan machines en installaties;
• Het ondersteunen van de teamleiders en operators bij onderhoud.
Dit alles voer je uit in een goede en positieve relatie met de klant.
Wat vragen wij van je?
• Een afgeronde MBO opleiding en/of MBO werk- en denkniveau, richting werktuigbouwkunde of mechatronica;
• Je bent communicatief vaardig en hebt een passie voor techniek;
• Je beschikt over minimaal 2 tot 5 jaar relevante werkervaring als Medewerker Technische Dienst, storings- of onderhoudsmonteur,
bij voorkeur in een productie omgeving;
• Je beschikt over goede mechanische technische kennis en bent flexibel en klantgericht.
Wat bieden wij je?
• Een passend marktconform salaris;
• Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao metaal en techniek;
• Uitzicht op een vast dienstverband;
• Veel zelfstandigheid met eigen verantwoordelijkheid in de uitvoer van de functie.
Na dit gelezen te hebben, wil je zeker deel uitmaken van ons team!
Stuur je reactie met uitgebreide C.V. naar:
Sanders Machinebouw B.V.
T.a.v. Dhr. Stefan van den Nieuwenhof
Heidonk 5, 5298 VM Liempde. Telefoon: 0411-631475
E-mail: directie@sandersmachinebouw.nl, www: www.sandersmachinebouw.nl

Dat werkt écht anders!

CONSULTANCY

RESEARCH

PRE-ENGINEERING

ENGINEERING

MANUFACTURING

ASSEMBLY

TESTING

COMMISSIONING

SERVICE

ROBOTICS

