Medewerker Technische dienst (40 uur)
Jij bent die persoon die ervoor zorgt dat onze machines perfect onderhouden zijn. Of het nu gaat
om een warmpersmachine, een CNC-machine of een robot, jij draait je hand er niet voor om! Je
maakt elke week een planning en vanuit deze planning voer jij je werkzaamheden uit. Komt er een
storing tussendoor, geen probleem want jij lost het op!
Warmpers machines zijn uniek in Nederland. Wil jij dit graag leren, hou je wel van een uitdaging en
ben je niet bang om vieze handen te krijgen, dan is de functie van medewerker technische dienst
interessant voor jou!
Hoofdtaken bij deze functie:
-

Het onderhouden van onze warmpers en CNC machines, gebouwen en terrein;
Het opzetten van periodiek onderhoud en dit vervolgens ook naleven;
De veiligheid van onze machines vergroten;
Het maken van een week planning;
Mechanische en elektrische storingen oplossen.

Dit bieden wij jou:
- Een leuke baan waarin je zelfstandig aan de slag bent;
- Een informele en gedreven Brabantse werkomgeving;
- Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen;
- 27 vakantiedagen en 13 ATV dagen;
- Een salaris wat past bij jouw ervaring en leeftijd;
- Een actieve personeelsvereniging die regelmatig leuke uitjes organiseert;
- Een potje darten en tafelvoetbal tijdens de pauze.
Jouw profiel:
- MBO niveau met een technische achtergrond (qua opleiding en/of ervaring);
- Minimaal 5 jaar allround technische ervaring (nadruk ligt op mechanisch maar elektrisch
onderlegd is zeker ook belangrijk);
- In je vrije tijd sleutel je graag aan motoren of auto’s;
- Je bent goed in plannen en organiseren;
- Je werkt zelfstandig en toont initiatief om dingen te verbeteren;
- Beheersing van de Engelse taal is belangrijk zodat je kunt communiceren met onze
buitenlandse leveranciers.
Metaalperswerk Van de Wetering:
Metaalperswerk van de Wetering B.V. bestaat al meer dan 100 jaar en is dé specialist op het gebied
van metaalperswerk. We onderscheiden ons niet alleen door zelf te produceren, maar ook door
actief mee te denken in het creëren van oplossingen in koper, messing en aluminium. Met een
team van 30 gedreven en enthousiaste collega’s werk je samen aan een uniek product waarbij
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
Enthousiast?
Kom jij ons bedrijf verder versterken? Dan ontvangen we jouw sollicitatie graag per mail:
heijmans@wetering.com. Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Linda:

heijmans@wetering.com of 06-28550179. Vergeet niet te vermelden waarom dit jouw baan moet
worden!

