mei 2018

Vacature
Voor de afdeling Technisch Onderhoud zoeken wij enthousiaste collega’s voor een fulltimebaan in de
functie van:

Technicus EMRA
(Elektro, Meet- en Regeltechniek & Automatisering)
Functieomschrijving:
Je verricht preventief en correctief onderhoud, commissioning, modificaties en
nieuwbouwwerkzaamheden op elektrisch-, instrumenteel- en automatiseringsgebied (E&I/A). Dit doe je
op een dusdanige manier dat de opdrachten tijdig en overeenkomstig met de vereiste specificaties
worden uitgevoerd en dat de betreffende veiligheids-voorschriften worden nageleefd.
- Je werkt in de dagdienst en draait met enige regelmaat mee in een consignatiedienst.
Daarnaast ben je bereid om in te vallen in de volcontinudienst (vijfploegen).
- Je houdt de productie-afwijkingen bij en legt deze vast. Daarnaast neem je deel aan
periodiek overleg en verwachten wij hierbij een grote mate van betrokkenheid.
Functie-eisen
- Je hebt een afgeronde opleiding richting elektrotechniek zoals: MTS Elektrotechniek,
Mechatronica of TBI op niveau 4.
- Je hebt kennis en ervaring op het gebied van meet- en regeltechniek
- Kennis van DCS- en PLC-systemen (Siemens S7 / PCS7) is een grote pré.
- Je beschikt over minimaal drie jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie in de
procesindustrie.
- Je vindt het geen probleem om, bij ziekte of verlof, voor je collega’s in te vallen in de
volcontinudienst.
- Je vindt het niet erg om vieze handen te krijgen en hebt de nodige kennis en ervaring om
kleine mechanische werkzaamheden te verrichten.
- Je hebt een drive en mindset tot continue verbetering van het productieproces en
elektrotechnische installaties.
- Als je kennis of ervaring met SAP hebt, dan is dat een pre.
- Je bent bereid tot het volgen van diverse vakgerichte opleidingen.
Competenties
- Gedreven;
- Samenwerkingsgericht;
- Kwaliteitsbewust;
- Resultaatgericht;
- Ambitieus om door te groeien binnen de organisatie.
Sollicitaties
Cv’s, vergezeld van motivatie, kun je versturen naar laura.kropman@parenco.com.
Voor vragen en overige informatie kun je terecht bij Riny Kremer op 0317-361514.

