Wij bouwen aan de versterking van ons Technisch team!

Monteur

Onderhoud | Storingen | Projecten
(Midden Nederland)

Is mechanica en/of elektrotechniek
jouw passie? Wil jij deel uitmaken
van een topteam? Zoek jij
afwisselend werk en persoonlijke
groei?
Dan zoeken wij jou!
Yourtech BV
Centurionbaan 42e
Soesterberg
033 - 465 97 33
www.yourtech.nl

Als specialist in productietechniek en onderhoud in midden Nederland richten we 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, heb je de ambitie om dingen voor elkaar te krijgen en wil je deel uitmaken van ons
topteam dan zoeken wij jou!
Jouw kerntaken bestaan uit:
Het zelfstandig of in teamverband goed en tijdig uitvoeren van technische werkzaamheden aan
machines en installaties van onze klanten. Deze werkzaamheden bestaan uit het onderhouden,
verbeteren/modificeren, vernieuwen, verplaatsen en/of keuren.
Werken conform de geldende regels en richtlijnen m.b.t. veiligheid, gezondheid, hygiëne, materieel,
registratie en gereedschappen.
Overleg voeren / samenwerken met de collega's onderhoud, planning en voorman inzake aanpak.
Wat breng je mee?
VMBO / MTS niveau, richting Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of Mechatronica.
Bij voorkeur beschik je over de diploma’s VCA, heftruck en hoogwerker.
Je hebt 2 - 6 jaar relevante werkervaring in de industrie als service- en onderhoudsmonteur.
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.
Een volledige uitrusting professioneel gereedschap, kleding en bedrijfsauto / onkostenvergoeding.
Topcollega's met een diversiteit aan werkzaamheden.
Een omgeving waar presteren, groei en ontwikkelen centraal staan.
Durf jij bij ons te komen werken? Bel met Barry Fennis of stuur je CV naar info@yourtech.nl

