Betere ingrediënten, slimmere recepturen, efficiëntere processen ... Bij Spectro werken
we elke dag aan de reinigingsconcepten van de toekomst. Next Generation Cleaning
Solutions noemen we dat. Voor onze klanten betekent dat: hoogwaardige reinigingsmiddelen en innovatieve totaalconcepten waarmee ze het verschil kunnen maken. En
voor onze medewerkers: afwisselend werk in een familiebedrijf dat oog heeft voor
mens en maatschappij.
Vanwege onze aanhoudende groei zijn we op zoek naar een:

Medewerker Technische Dienst (40 uur)
Die een teamspeler is, maar ook zelfstandig kan werken
-

Pak je zaken graag aan?
Vind je het leuk (ad hoc) problemen op te lossen?
Kan je tegen enige druk en stress?
Kan je creatieve, goede oplossingen bedenken?

Dan gaan we graag met je in gesprek!
Over de functie
Als medewerker technische dienst ben je samen met de coördinator technische dienst verantwoordelijk
voor het in operationele staat houden van apparatuur en voorzieningen in en rondom het bedrijf.
Daarnaast ben je altijd op zoek naar verbeteringen en ondersteun je de procesontwikkeling op het
gebied van efficiëntie in onze fabriek. Daarnaast verricht je ook reparaties, doet onderhouds- en
aanpassingswerkzaamheden en regelt / coördineert de uitvoering van technische werkzaamheden door
derden. Doordat je samen met één directe collega werkt rapporteer je rechtstreeks aan de bedrijfsleider
in een bedrijf waar de lijntjes kort zijn.
Als medewerker technische dienst heb je een enorm gevarieerd takenpakket. Je onderhoud, besteld en
neemt arbeidsmiddelen in bedrijf. Je werkt technische projecten uit en bespreekt, organiseert en
realiseert ze ook. Je zal ook onze productieafdeling technisch ondersteunen zodat deze altijd kan blijven
draaien. Je verricht ook voorkomende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in onze fabriek zoals:
vloeistof- en persluchtlekkages, (kleine) aanpassingen aan de elektra-voorzieningen, eenvoudige
reparaties aan apparatuur, herstelreparaties etc. Maar je helpt ook mee in de ontwikkelingen en
optimalisatie van nieuwe arbeidsmiddelen.
Samen met je directe college mag je zelf de werkplaats en hulpmiddelen beheren, maar ook de
werkvoorraad (zoals installatiemateriaal, gebruiksartikelen, reservedelen e.d.). Daarnaast werk je af en
toe ook samen met het hoofd BHV om onze brandmeld- en blusgasinstallatie te testen en rapporteren.
Daarnaast draai je je hand niet om om af en toe offertes op te vragen bij externe leveranciers of het zelf
bestellen van apparatuur, onderdelen of diensten. En daarnaast help je af en toe mee met of begeleid je
werkzaamheden door externe dienstverleners.

En verder …
-

Heb je een servicegerichte instelling, je zal medewerkers gaan instrueren en moeten kunnen
motiveren
Heb je kennis van en ervaring met het lassen van RVS

Dit is wat je nodig hebt:
-

Een afgeronde mbo-opleiding en -werkniveau
Werkervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur in een productiebedrijf)
Een actieve mentaliteit; je bent een doener / aanpakker
(Basis)kennis van Pneumatiek en PLC aansturingen.

Dit is wat we je bieden:
-

Een veelzijdige baan bij een innovatief familiebedrijf
Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Ruimte om je takenpakket uit te breiden

Laat van je horen!
Ben je even secuur als sociaal? Dan zijn we benieuwd naar je verhaal. Bel of mail even met ons:
Pedro Sol
0412 – 631 956
po@spectro.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

