FUNCTIE BESCHRIJVING
Locatie Schoonebeek, Nederland

WERKVOORBEREIDER / MAINTENANCE ENGINEER
Binnen de Maintenance afdeling zijn we op zoek naar een Werkvoorbereider / Maintenance Engineer
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. In onze organisatie opereren onze medewerkers in teamverband in een Waardestroomorganisatie.
Bij Aliancys Schoonebeek ben je werkzaam op een industriële productielocatie. In de gecombineerde functie
van Werkvoorbereider en Maintenance Engineer ben je betrokken bij zowel het preventieve als het correctieve
onderhoud. Dat is gelijk een van de uitdagingen in deze functie omdat het streven in onze continue
verbeterende organisatie is om het onderhoud zo veel mogelijk voorspelbaar en planbaar te maken.
Het beschikbaar maken en houden van de productie-installaties is uiteraard een belangrijk deel van de functie.
De organisatie is zo ingericht dat dit een gezamenlijk gedragen doel is. Als Werkvoorbereider/Maintenance
Engineer ondersteun en faciliteer je de organisatie om dit mogelijk te maken.
Uiteraard is er ook veel ruimte voor initiatieven om te verbeteren, in de ruimste zin van het woord. Altijd
startend vanuit een betrouwbare basis (Criticality Ranking, FMEA, etc.) en met de focus om het werk makkelijker
en inzichtelijker te maken.

De invulling van deze functie is veelal ondersteunend bij correctief onderhoud en leidend bij (het verbeteren
van) preventief onderhoud. Een belangrijke focus zal liggen op het door-ontwikkelen van de preventieve
plannen in samenwerking met de reliability engineer.
Wat verwachten we van je:

Veilig werken is de basis voor alle activiteiten

Een ondersteunende rol bij het voorbereiden en uitvoeren van preventief en correctief onderhoud

Een leidende rol om samen met de monteurs de aanwezige preventieve plannen te verbeteren

Zelfstandig maken van verbetervoorstellen ten behoeve van het optimaliseren van processen en
installaties; denk hierbij aan vormen van predictief onderhoud.

Deelnemen aan projecten en/of modificaties

Heldere afstemming met de Reliability Engineer over de lange termijn doelen

Werken op basis van de Criticality Ranking van de fabriek om keuzes te maken voor verbeteringen

HET IDEAAL







Afgeronde technische opleiding op MBO-4 niveau of vergelijkbaar
Bij voorkeur ervaring in een productieomgeving als werkvoorbereider en/of maintenance engineer
Bij voorkeur kennis van- en ervaring met zowel elektrotechnische, instrumentatie-technische als
werktuigbouwkundige installaties
Bij voorkeur ervaring met SAP PM
Teamspeler die de vraag van de externe en interne klant in het oog houdt
Ervaring met een continu verbeterende organisatie

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
De mogelijkheid om door te groeien binnen de organisatie
Veel vrijheid in het uitvoeren van de taken binnen de functie
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

