vacature

Maintenance engineer

(Heerenveen, 1fte)
…maak jij de wereld mooier
door slim afval te scheiden?

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 nieuwe uitdaging? Een gevarieerde functie bij
een innovatieve organisatie? Wil jij een cruciale bijdrage leveren
aan het verbeterproces vanuit onderhoud? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Je draagt zorg voor het veilig en betrouwbaar functioneren van
installaties en apparatuur, conform wettelijke eisen.

Je identificeert problemen, maakt verbeteringsvoorstellen en
bent actief gericht op continue verbeteringen. Dit zowel vanuit
beschikbaarheid van de installaties als uit vermindering van
onderhoudskosten.

Je start en leidt onderhoudsprojecten in nauwe samenspraak
met de werkvoorbereiding.

Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren en bewaken
van de maintenance plannen in ULTIMO met als doel de
installaties en apparatuur efficiënter te laten opereren tegen
minimale kosten.

Je analyseert service en maintenance rapporten van zowel
eigen monteurs als externe contractors en initieert eventuele
vervolg acties en aanbevelingen in samenspraak met
productie en onderhoudsdienst.

Je bent verantwoordelijk voor verwerken van mutaties in het
onderhoudsmanagement systeem zoals PO plannen, machine
gegevens. Als ook de administratieve verwerking van zowel
wijzigingen als het opnemen van nieuwe installaties.

Je werkt in een omgeving die bestaat uit grote productie
installaties met onder andere pompen, mengers, filters, droog
stof transport, en veel meet & regelsystemen zowel in
normale- als in ATEX omgevingen.

Wat bieden we jou?

Een marktconform salaris met goede secundaire voorwaarden;

Een ruime mate van zelfstandigheid om je talenten te kunnen ontwikkelen;

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

Een plek om actief bij te dragen aan een schonere wereld.
Wat verwachten we van jou?

Als Maintenance Engineer heb je een afgeronde hbo-opleiding
Werktuigbouwkunde;

5+ jaar relevante werkervaring, bij voorkeur binnen de procesindustrie;

Je hebt een goede kennis van informatiesystemen, milieueisen, kwaliteitsveiligheids- en Arbonormen en je bent op de hoogte van actuele
ontwikkelingen in het vakgebied;

Buiten de grenzen van het eigen vakgebied kunnen kijken, praktisch en
innovatief ingesteld zijn, zijn belangrijke eigenschappen;

Een hoge mate van zelfstandigheid, praktische instelling en verbindende
sociale capaciteiten;

Bekend zijn met de verbetersystematiek vanuit onderhoud.
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.
De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Acquisitie naar aanleiding van
deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

