Wij bouwen aan de versterking van ons Technisch team!

Keurmeester Arbeidsmiddelen
voor 32 - 40 uur per week

Is het keuren en inspecteren van
arbeidsmiddelen jouw passie? Wil
jij deel uitmaken van een topteam?
En zoek jij contact met diverse
klanten?
Dan zoeken wij jou!
Yourtech BV
Centurionbaan 42e
Soesterberg
033 - 465 97 33
www.yourtech.nl

Yourtech is specialist in productietechniek en onderhoud in midden Nederland. Wij richten ons op het
onderhouden, verbeteren, vernieuwen, verplaatsen en keuren van technische bedrijfsmiddelen van onze klanten
in de maak- en verpakkingsindustrie. We doen dat o.a. voor de sectoren food & beverage, karton, pharma,
machinebouw, chemie en logistiek. Ben jij technisch, goed in organiseren en heb je de ambitie om dingen voor
elkaar te krijgen en wil je deel uitmaken van ons topteam dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen?
Als keurmeester arbeidsmiddelen, ga je op bezoek bij onze klanten voor het keuren van gereedschappen en
machines. Op locatie van de klant keur je niet alleen de arbeidsmiddelen maar registreer je deze tevens in ons
systeem van waaruit een eindrapport voor de klant gepresenteerd wordt. Je ondersteunt de klant met adviezen
en te nemen acties. Je hebt vele contacten met klanten, jouw keurmeester collega's en kom je in aanraking met
verschillende arbeidsmiddelen. Er is uiteraard ruimte tot het gezamenlijk ontwikkelen van de rol van keurmeester
binnen Yourtech.
Wat breng je mee?
Je bent zelfstandig, klantgericht, je neemt initiatief en je wilt graag de Yourtech adviseur zijn voor keuren.
Je hebt interesse in techniek, machines en gereedschappen.
Idealiter beschik je over de juiste opleidingen en trainingen op gebied van het keuren van arbeidsmiddelen
zoals NEN3140, NEN2484 en NEN1004.
Je bent handig met digitale middelen zoals een laptop/tablet en benodigde software.
Je werkt veilig met de juiste PBM's en je beschikt over een verzorgde en professionele uitstraling.
Je herkent jezelf in: vakmanschap, flexibel, plannen en organiseren, servicegericht, digitaal en leervermogen.
Je beheerst de Nederlandse taal en bent in bezit van een rijbewijs.
Wat bieden wij jou?
Prima arbeidsvoorwaarden passend bij jouw levensstijl, kennis en ervaring.
Topcollega's met een diversiteit aan klantprojecten.
Een omgeving waar presteren, groei en ontwikkelen centraal staan.
Durf jij bij ons te komen werken? Bel met Dennis Beijaard of stuur je CV naar pz@yourtech.nl

