Heumen | Fulltime
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Allround Onderhoudsmonteur
Wat ga je doen in 1 zin
Door gedegen onderhoud en het snel oplossen van storingen zorg je ervoor dat het productieproces
altijd door kan blijven gaan.
Hoe kan je dag er uit zien
Bij de start van je dienst bekijk je welke werkopdrachten er liggen en bepaal je samen met je
leidinggevende de prioriteiten. De stilstaande machines hebben voorrang omdat de productie door
moet blijven gaan. Daarna verricht je conform het onderhoudsplan preventief onderhoud en help je bij
het ombouwen, uitlijnen en afstellen van een machine. Tussendoor begeleid je nog even een externe
monteur. De lunch geniet je samen met je collega’s in de kantine of je maakt een korte wandeling.
In de middag plan je een aantal verplichte keuringen en inspecties en neem je deel aan een
projectgroep voor het verbeteren van de technische beschikbaarheid van de machines. Voor een
bepaald probleem bedenk en maak je zelf een nieuwe constructie en koppel je dit terug aan de
betreffende leidinggevenden. Uiteraard houd je het logboek up-to-date zodat de organisatie de status
van lopende zaken weet. Aan het einde van je dienst vervang je nog even een lamp in een van de
kantoren. Vervolgens ga je tevreden naar huis.
Jij bent
Een enthousiaste Allround Onderhoudsmonteur met een afgeronde technische MBO opleiding. Je
bent ervaren met elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden, maar voelt je ook thuis met
mechanische uitdagingen. Je kunt proactief en zelfstandig handelen en je vindt het leuk om proactief
bij te dragen aan het continue verbeterproces. Je bent stressbestendig en flexibel bij (bijvoorbeeld)
storingen. Je komt met creatieve en kostenbewuste oplossingen.
Wij bieden
•
• Een groeiende en innovatieve organisatie
•
• Een competitief salaris conform de Grafimedia CAO
•
• Een betrokken team met zo’n 40 collega’s
•
• Elke week verse fruitmanden
•
• Uitstekende begeleiding op het gebied van training en persoonlijke ontwikkeling
•
• Een informele cultuur met korte lijnen en een no nonsens mentaliteit
Wij zijn
De Geostick Groep. Wij zijn een familiebedrijf dat al sinds 1924 zeer succesvol is in de productie en
verkoop van zelfklevende etiketten en het bieden van oplossingen op het gebied van Printsystemen.
Onze kernwaarden zijn: vooruitstrevend, win-win partnership, maatschappelijk verantwoord en goed
werkgeverschap.
Meer weten over Geostick? Kijk op onze website: www.geostick.nl
Interesse?
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in het bovenstaande profiel, stuur dan je
sollicitatie met CV en motivatie naar Martijn Pels (HR Manager) via m.pels@geostick.nl

