FUNCTIE OMSCHRIJVING
Functietitel:

Onderhoudsmonteur – All-round

Lokatie:

Plascoat Europe
3214 VT – Zuidland (~25 km ten zuidwesten van Rotterdam)

Leidinggevende:

Maintenance Manager

Datum:

April 2014

Doel van de functie
De onderhoudsmonteur draagt in belangrijke mate bij aan het in goede staat houden van
productiemiddelen en site infrastructuur teneinde de bezettings- en de benuttingsgraad van de fabriek
te maximaliseren. Daarmee levert de onderhoudsafdeling een belangrijke bijdrage aan het realiseren
van de laagst mogelijke productiekosten tegen de hoogst mogelijke klantenservice.
Op de Plascoat site in Zuidland worden zowel polymeer korrels als polymeer poeders geproduceerd
voor de wereldmarkt. De plant opereert vijf dagen per week, 24 uur per dag.
Belangrijkste verantwoordelijkheden
1. Zorgdragen dat toegewezen mechanische, E&I en PLC apparatuur en productiemiddelen in
veilige staat blijven en voldoen aan geldende wet- en regelgeving alsmede het opvolgen van
bedrijfsvoorschriften ten aanzien van (operationele) veiligheid (o.a. LOTO).
2. Uitvoeren gepland preventief onderhoud op toegewezen belangrijke productiemiddelen, zoals
extruders , maal- en vriesmolens volgens voorgeschreven TPM instructies.
3. Op een proactieve, deskundige en snelle wijze verhelpen van storingen aan toegewezen
apparatuur en / of installaties om de stilstandtijden tot een minimum te beperken.
4. Uitvoeren van basisoorzaak analyses bij frequente storingen en het voorstellen van verbeteringen.
5. Implementeren van verbeteringen met betrekking tot het onderhoud op de site in nauwe
samenwerking met de Maintenance Manager.
6.

Ondersteunen en / of leiden van kleine modificaties en investeringsprojecten.

7. Periodieke inspecties uitvoeren en bewaken van de machine prestaties (KPI’s).

8. Deelnemen aan verbeterteams om de business doelstellingen van Plascoat (mede) te realiseren.
9. Op accurate en tijdige wijze administreren alle uitgevoerde onderhoudsopdrachten ( in
afwachting van de invoering van een onderhouds management systeem).
10. Zorgdragen dat alle onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de kwaliteits management systeem
(volgens ISO 9001 en ISO 18001 eisen).
11. Pro-actief en intensief communiceren met alle relevante collega’s in het bedrijf , waaronder
productiemedewerkers om de benuttingsgraad van de machines zo optimaal mogelijk te houden.
12. Dagelijks overleg met en verslag uitbrengen aan de de Maintenance Manager.
Functie-eisen
1. Opleiding op MTS - niveau (mechatronica, werktuigbouw, elektrotechniek). Degenen die een
vergelijkbaar werk-en denkniveau niveau kunnen aantonen worden ook uitgenodigd om te
reageren.
2. Minimaal 2-5 jaar ervaring als all-round onderhoudsmonteur in een industriële omgeving waarbij
hoge kwaliteitseisen worden gesteld.
3. Gedegen kennis van aandrijfsystemen zoals v-snaren, lagers en kettingen.
4. Gedegen kennis van NEN / aarding / ATEX alsmede standaarden en regelgeving.
5. Gedegen kennis van instrumentatie (niveau, flow, temperatuur etc.) en PID regelaars.
6. Kwalificatie op het gebied van lassen (basis / MIG ) is gewenst.
7. Ervaring betreffende storingsanalyse / programmeren van PLC’s (Siemens S7) is een pré.
8. Kennis en / of ervaring met extruders of maalmolens is een pré.
9. Beschikken over een hands-on mentaliteit en een hoge mate van betrokkenheid. In staat om op
een zelfstandige en vakvolwassen wijze te functioneren.
10. Zeer goede communicatieve vaardigheden, waaronder een uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift. Beheersing van de Engelse taal is een pré.
11. Goede computervaardigheden waaronder een goede en praktische kennis van MS Excel.
12. Bereidheid om flexibele werktijden te hanteren, hetzij in dagdienst hetzij in ploegendienst.

Aanbod
1. Plascoat (www.plascoat.com) biedt een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder de
mogelijkheid voor een vast contract bij gebleken geschiktheid. De arbeidsvoorwaarden zijn
afhankelijk van opleiding en ervaring.
2. Als je wilt solliciteren op deze uitdagende functie stuur dan je CV en motivatie brief per email
aan de heer C. Alexander - General Manager carl_alexander@plascoat.com

