VACATURE
Medewerker Technische Dienst
Heb jij een technische achtergrond en steek je graag je “handen uit de mouwen” en kun je goed in
oplossingen denken en prioriteiten stellen?

Dan ben jij dé nieuwe collega die wij zoeken voor onze Technische Dienst
bij Hollarts Plastic Group!
Hollarts Plastic Group is een gerenommeerd kunststofspuitgietbedrijf.
Als totaalleverancier nemen wij klanten alle zorg uit handen rondom de ontwikkeling , productie en
levering van kunststof spuitgietproducten. Door de persoonlijke benadering, een modern
machinepark en uitgebreide mogelijkheden op gebied van warehousing en logistiek bieden wij de
beste totaaloplossing. De klant staat altijd centraal en kwaliteit en kwantiteit zijn belangrijke
kernwaarden voor de organisatie!

Functiebeschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van het machinepark, zowel voor de
technische installaties als de randapparatuur. Het doel van de functie is met name preventief en
curatief onderhoud (elektrotechniek, hydrauliek, pneumatiek). Hiërarchisch gezien val je onder de
hoofd productie en vorm je samen met 3 collega’s de Technische Dienst. De werkzaamheden worden
verricht in dagdienst en ben je bereid conform een rooster storingsdiensten te draaien. De productie
draait conform een 5 ploegendienst systeem waarbij er dus 24/7 wordt geproduceerd.

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden:








Het efficiënt en effectief verhelpen van storingen aan machines en randapparatuur;
Tijdige en volledige inspecties aan apparatuur en installaties;
Het uitvoeren van technische onderhoudswerkzaamheden;
Maximale waarborging van operationele conditie van apparatuur/installaties;
Bijdragen aan nieuwbouw-, revisie- en modificatiewerkzaamheden door een correcte
voorbereiding, juiste uitvoering van opdrachten en inzicht in de werking van installaties
(en gebouwen);
Juiste / tijdige vermelding van onveilige situaties (het naleven van wettelijke en
bedrijfsvoorschriften, o.a. op het gebied van veiligheid, kwaliteit, Arbo en milieu
Ondersteunen van productiepersoneel bij het in-, om- en bijstellen van productieapparatuur;

Kom JIJ ons team versterken? Solliciteer dan nu op deze functie!
Ter attentie van: Ilona van Uum-Jansen (ilonajansen@hollarts.nl) – Hoofd HRM

Wat vragen wij van jou?







Technische kennis en ervaring in een productiebedrijf (verhelpen storingen en onderhoud)
MBO werk- en denkniveau in de techniek; (elektrotechniek, hydrauliek en pneumatiek)
(kennis van spuitgietmachines/robots is een pré)
Zelfstandig kunnen werken, maar ook zeker in teamverband
Accuraat, stressbestendig, proactief en oplossingsgericht
Bereid tot het draaien van storingsdiensten (woonachtig in straal van 30 km van Didam)
Beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk)

Kom JIJ ons team versterken? Solliciteer dan nu op deze functie!
Ter attentie van: Ilona van Uum-Jansen (ilonajansen@hollarts.nl) – Hoofd HRM

