vacature

Allround
monteur WTB
Samen de wereld een stukje mooier
maken; dat is waar het bij Omrin
uiteindelijk allemaal om draait. Naar een
circulaire economie zonder afval, want
voor ons is afval simpelweg grondstof voor
iets nieuws. Omrin is ‘Fries’ voor
kringloop. Wij zijn een dienstverlener voor
40 gemeenten in Friesland, Groningen,
Noord-Veluwe en regio Rijnmond. We
bedienen zo ruim een miljoen mensen.
Wij zetten alles op alles om afval slim in te
zamelen en grondstoffen terug te winnen.
Via nascheiding verwerken we het afval,
waarbij er veel nieuwe stromen
beschikbaar zijn voor hergebruik.
Daarnaast produceren we duurzame
energie en biogas, hebben we
milieustraten en kringloopwinkels,
beheren en reinigen we openbare ruimtes
en bedrijfsterreinen en bestrijden we
gladheid en onkruid. Omrin staat voor
innovatie, samenwerking met partners en
een duurzame bedrijfsvoering.

Ben jij toe aan een uitdagende en gevarieerde functie? Is sleutelen
je lust en je leven? Dan is de functie van allround monteur WTB
misschien wat voor jou.
Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Je wordt ingezet op allerlei onderhouds-opdrachten voor de
verschillende installaties van Omrin.
e
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Je bereidt het 1 en 2 lijns-onderhoud en reparatie
werkzaamheden voor en voert deze zelfstandig uit;

Je werkt nauw samen met andere monteurs,
werkvoorbereiders, leveranciers en derde partijen.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de productie en stemt
hiermee de werkzaamheden af;

Tevens draag je zorg voor werkvergunningen en zorg je ervoor
dat de werkzaamheden veilig en vakkundig uitgevoerd
worden.

Je draait mee in een rooster voor storingsdiensten.
Wat bieden we jou?

Een marktconform salaris;

Een ruime mate van zelfstandigheid om je talenten te kunnen
laten zien;

Voldoende mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen door
gerichte coaching en training;

Een plek om actief bij te dragen aan een schonere wereld.

…maak jij de wereld mooier
door slim afval te scheiden?
Wat verwachten we van jou?

Je beschikt over een mbo-opleiding richting werktuigbouwkunde en
over de volgende certificaten: vorkheftruck, Basisveiligheid-VCA,
Asbest herkennen, explosieveiligheid en de ATEX-richtlijn of je bent
bereid deze te behalen;

Je hebt kennis van hydrauliek, pneumatiek, elektrotechniek. Je mag
werken in explosiegevaarlijke ruimten en hebt kennis van perslucht
en installatie specifieke apparatuur;

4 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;

Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Hoe nu verder?
Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan contact op met Erica
Harms, recruiter Omrin, (06) 83 56 68 06.
Wanneer je jezelf herkent in ons profiel, mail dan je cv met bondige
motivatiebrief naar erica.harms@ehadvies.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

