VACATURE

01-10-2018

Binnen onze organisatie zijn we op korte termijn voor de Technische Dienst betreffende de vestiging in
Nieuw Bergen op zoek naar een:

Monteur m/v
Als Monteur bent u mede verantwoordelijk voor de instandhouding van het complete machinepark en alle
verdere technische installaties op een zo adequaat en efficiënt mogelijke wijze. U voert in 2-ploegendienst
preventief en correctief onderhoud uit aan het machinepark, begeleidt technische projecten en zorgt voor
een optimale technische serviceverlening aan de productieafdeling.
Functie-eisen
De ideale kandidaat:

Heeft een technische achtergrond op MBO niveau;

Beschikt over enkele jaren praktijkervaring op onderhoudsgebied;

Heeft relevante kennis van pneumatiek en hydrauliek;

Beschikt over ruime mechanische ervaring/opleiding, met daarbij relevante ervaring op
elektrotechnisch vlak;

Kan technisch werktuigbouwkundige en elektrotechnische tekeningen lezen;

Beschikt over een leergierige en praktische instelling: staat open voor het volgen van cursussen
waar nodig;

Is handig en secuur met de PC, en bereid ook administrieve handelingen rondom de
werkzaamheden binnen de TD te verrichten;

Is stressbestendig: kan zich schikken in snel veranderende prioriteiten op de werkvloer;

Kan constructief samenwerken in teamverband;

Is de Nederlandse taal vaardig in woord en geschrift;

Beschikt over basiskennis van de Duitse en Engelse taal;

Ervaring met het manueel bedienen van een bewerkingsmachine is een pré.
Wat heeft MGG Netherlands B.V. te bieden:
Een uitdagende functie binnen een vooraanstaande en innovatieve producent van aluminium gietwerk,
behorend tot de top in de branche. De mogelijkheid om op hoogwaardig technisch niveau zeer
ondernemend, zelfstandig en afwisselend bezig te zijn. Verder spreekt een prima pakket arbeidsvoorwaarden voor zich.
Voor inhoudelijke informatie:
Naam:
Geert Artz
Functie:
Hoofd TD
Mail:
gartz@mgg.com
Telefoon:
0485 349041

Solliciteren:
t.a.v. Niels Maas
HR-Adviseur
nmaas@mgg.com
0485 349052

Adres:
MGG Netherlands B.V.
De Flammert 1208
5854 NC Nieuw Bergen

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie dan kunt u dit tot uiterlijk 21 oktober schriftelijk (kort schrijven
of e-mail voorzien van een motivatie) kenbaar maken bij Niels Maas, HR-Adviseur. Het is niet
vanzelfsprekend dat alle kandidaten uitgenodigd zullen worden voor een gesprek. Alleen serieuze reacties
voorzien van een motivatie en passende achtergrond worden in behandeling genomen.
Meer informatie over MGG Netherlands B.V. kun je vinden op onze website www.mgg.com of onze
Facebookpagina www.facebook.com/MGGNetherlands.

