FUNCTIE BESCHRIJVING
Locatie Schoonebeek, Nederland

MONTEUR E&I of AOT
Binnen de Maintenance afdeling, bestaande uit 7 monteurs, 2 werkvoorbereiders en een Maintenance
Coördinator, zijn we op zoek naar 2 Monteurs (1 E&I en 1 AOT monteur) om het team te versterken.

DE ORGANISATIE

Aliancys is een toonaangevende wereldwijde onderneming, actief in de verkoop van hoogwaardige harsen voor
het maken van composieten. In nauwe samenwerking met onze klanten, verlegt Aliancys de grenzen voor de
productie en voor de prestaties van composieten.
Door een integrale aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe producten, kan Aliancys gebruik maken van een
uitgebreide expertise in chemie, materiaalwetenschappen, en productie voor het vormgeven van nieuwe
toepassingen in composieten. Het hoofdkantoor van Aliancys is gevestigd in Schaffhausen (Zwitserland). Meer
informatie staat op www.aliancys.com. Aliancys is een joint venture van CVC Capital Partners en Royal DSM.

DE POSITIE

Op de site Schoonebeek werken ca. 85 ervaren en betrokken medewerkers aan de productie van composiet- en
poedercoatingharsen. De site is leidend op het gebied van SHE-performance en zeker ook bij het uitrollen van
de LEAN filosofie.
Naast bewezen technische kennis op E&I gebied is het van belang dat je goed in een team kunt werken en
daarbij je eigen discipline kunt vertegenwoordigen in dat team. Daarnaast verwachten we dat je ook op andere
gebieden (bijvoorbeeld WTB) ondersteuning kunt bieden. Daarom is deze functie ook zeker interessant voor
een Allround Operationeel Technicus (AOT). Je bent zelfstandig, leergierig, betrokken en voelt je
verantwoordelijk voor het deel van de installatie waar jouw team aan werkt. Dit is de basis van je werk.
Uit deze basis komt een wil om continu te verbeteren naar boven die er voor zorgt dat bij storingen de
grondoorzaak wordt gevonden zodat problemen niet terugkeren. Bij alle werkzaamheden blijft steeds de vraag
van zowel de externe als de interne klant belangrijk omdat zij uiteindelijk de waarde van je werkzaamheden
bepalen. Dit betekent dat, naast een gedegen technische opleiding en bij voorkeur de nodige ervaring, ook
kennis en ervaring met een LEAN productieorganisatie gewenst zijn. Bij ontbreken van deze ervaring is de wil
om hierover te leren essentieel.

WIJ VERWACHTEN VAN JOU




Veilig werken is de basis voor alle activiteiten
De technische dienst vertegenwoordigen in de waardestroom-cellen
Plannen (met het cell-team), voorbereiden en uitvoeren van E&I en WTB gerelateerde










werkzaamheden aan de installaties op de site Schoonebeek
Ondersteunen van andere activiteiten (bijv. WTB of productie gerelateerd) waar nodig
Focus op preventief onderhoud
Focus op het vinden van grondoorzaken en continu verbeteren van de installaties
Inregelen, testen, kalibreren van systemen
Overdragen van uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage en eventuele
verbetervoorstellen
Begeleiden van externe contractor bij werkzaamheden
Registreren van uitgevoerde werkzaamheden (resultaten van inspecties, gebruikte materialen,
uren etc.)
Bereidheid om consignatiediensten te lopen (ca. 1 x per 7 weken)

HET IDEAAL








Afgeronde middelbare technische opleiding (MTS Electrotechniek of AOT of gelijkwaardig)
Bij voorkeur enige jaren werkervaring in een industriële productieomgeving
Bij voorkeur ervaring met LEAN
Bij voorkeur ervaring met Procesbesturing systemen
Teamspeler die de vraag van de externe en interne klant in het oog houdt
Ervaring met een continu verbeterende organisatie
De wil om jezelf en de organisatie iedere keer een stap vooruit te helpen

ONZE COMPANY CULTURE ELEMENTEN



Respect others & yourself
Passion for our customers



Hunt for opportunities that bring value




Whatever-it-takes mentality
Stand for teamwork and collaboration

WIJ BIEDEN



Een uitdagende positie binnen een internationale organisatie
Een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden

CONTACT



Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Annette Duindam (annette.duindam@aliancys.com).
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Annette via 0524-537277

