ONDERWERP:
VACATURE:

Elektro Monteur / Besturingstechnicus

Functiebeschrijving:
Voor ons technische team zijn wij op zoek naar een monteur met liefde voor het
elektrotechnische vak. Jij ben in staat om de, soms complexe, klantvraag te doorzien en te
vertalen naar een werkende oplossing.
Het is een combinatie van project- en servicewerkzaamheden. Een mooie technische
uitdaging omdat meerdere technische vakgebieden hier samen komen.
Een zeer brede en zelfstandige functie voor een techneut die van uitdagingen houdt. Jij gaat
aan de slag met de volgende activiteiten.

Wat ga je doen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedenken en ontwerpen van een besturingssysteem;
Schema maken;
Besturingskast maken en inrichten (PLC programma);
Besturingskast op de machine plaatsen, inregelen en testen;
Service- storingswerkzaamheden (telefonisch en op locatie);
Inregelen en testen van pneumatische en hydraulische systemen;
Oplossen van elektronische en hydraulische storingen;
Ontwikkelen en meedenken aan nieuwe producten;
Overige interne elektro- en besturingswerkzaamheden;
Indien nodig overige montage en assemblage werkzaamheden.

Jouw specificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als elektromonteur heb je MBO werk- en/of denkniveau en aanwijsbare ervaring met
PLC besturingen en elektrotechnische componenten in machines;
Kennis van de gebieden pneumatiek en hydrauliek is een pre;
Je kunt schema’s en tekeningen aanmaken en lezen (SEE Electrical);
Machines binnen jouw verantwoordelijkheid volledig gereed maken voor uitlevering;
Je bent zowel klant- als oplossingsgericht, gemotiveerd en creatief;
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband aan verschillende projecten werken;
Goede contactuele eigenschappen;
Je houdt van een informele werksfeer met korte lijnen en een “recht door zee”
communicatie;
Kennis van de Engels en Duitse taal is gezien onze buitenlandse klanten een pré;
Ervaring in een productie omgeving is een pre;
Je bent in bezit van een geldig (B) rijbewijs

Ben jij daarnaast:
•
•
•
•
•

Sociaal en gemotiveerd;
Iemand die de handen graag uit de mouwen steekt;
Je bent zelfstandig en hebt een pro-actieve houding;
Je hebt technisch inzicht;
Je kunt secuur en met zorg werken;

Wat biedt Visser:
•
•
•
•
•
•
•

Een goed en marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring;
Een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao Klein Metaal o.a. 25
vakantiedagen en 13 ATV dagen;
Een werkweek van 40 uur;
Een uitdagende baan in een bedrijf met een informele werksfeer en leuke en
enthousiaste collega’s;
Je wordt bij ons goed ingewerkt en wij bieden uitgebreide studiemogelijkheden.
Een betrouwbare en loyale werkgever.

Bedrijf:
•
•
•
•
•

VISSER is een bedrijf dat veelzijdige producten ontwerpt en fabriceert.
De producten worden wereldwijd geleverd in zowel landbouw als industriële
toepassingen.
Er zijn ca. 30 medewerkers werkzaam.
Het is een platte organisatie met een informele cultuur en prettige werksfeer.
De producten zijn met name allerlei soorten transportsystemen zoals o.a.
transportbanden, rollenbanen, kistenvullers, palletiseermachines en overige
machinebouw.

Ga de uitdaging aan!
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan bij een groeiend en innovatief bedrijf? Dan zijn wij
op zoek naar jou!

