Steenfabriek Engels Oeffelt BV produceert kwalitatieve eigentijdse bakstenen voor gevel en bestrating,
blijvend goed voor een duurzame leefomgeving. Het produceren van bakstenen is tegenwoordig een
geavanceerd proces wat compleet gemechaniseerd en geautomatiseerd is en waarbij maatschappelijk
verantwoord ondernemen de basis is. Onze producten worden in vele landen in Europa toegepast.
Wij zijn als zelfstandig familiebedrijf zeer betrokken bij onze medewerkers en onze klanten.
Wij zoeken, ter versterking van ons productieteam, een:

machine operator voor de persinstallatie
Taken en verantwoordelijkheden:
Het bedienen van de persinstallatie (vormband) en de kleivoorbewerkingsmachines
Verhelpen van storingen en verrichten van onderhoud op mechanisch gebied
Zorg dragen dat producten (halffabricaat) aan de kwaliteitseisen voldoen
Het in technisch goede staat houden van het productieapparaat
Monitoren en verwerken van diverse procesgegevens

en een

onderhoudsmonteur

Taken en verantwoordelijkheden:
Verhelpen van storingen aan de diverse productie-installaties tijdens productie-uren
Verrichten van reparaties en preventief onderhoud buiten productie-uren
Uitvoeren van technische aanpassingen van het productieapparaat
Het in technisch goede staat houden van het productieapparaat
Functioneel ondersteunen van de machine operators

Profiel kandidaten:
Technische opleiding en werkervaring als operator of mechanisch monteur
Ervaring met aandrijftechniek, hydrauliek en pneumatiek
Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
Praktisch ingesteld en technisch aangelegd
Gezond verantwoordelijkheidsgevoel
Enig elektrotechnisch inzicht
MBO werk- en denkniveau
Veiligheidsbewust zijn

Wij bieden een zeer aantrekkelijke salariëring en arbeidsvoorwaarden in een prettige werkomgeving.
De beschreven functies zijn veelzijdig met voldoende ruimte voor eigen initiatief. Ook bieden wij de
mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen ter verdere persoonlijke ontwikkeling.
Wij verwachten van kandidaten een collegiale en gemotiveerde houding en doorzettingsvermogen
om samen met ons het maximale te realiseren, dus geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wilt u meer informatie over deze functie dan kunt u contact met ons opnemen;
tel: 0485 361444
Bent u geïnteresseerd stuur dan uw reactie, voorzien van curriculum vitae, naar onderstaand adres:
Steenfabriek Engels Oeffelt BV
t.a.v. dhr. Engels
Kruispunt 26
5441 PB Oeffelt
E-mail: oeffelt@baksteen.nl

www.baksteen.nl

