Stafa Group is een van de grootste voorraadhoudende importeurs van bevestigingsmaterialen in de Benelux. Stafa exporteert naar
vrijwel alle Europese landen en zelfs buiten Europa. Ons leveringsprogramma omvat meer dan 100.000 artikelen waarvan 20.000
direct uit voorraad leverbaar, verdeeld over 20.000 pallets en 15.000 box locaties. Ook leveren wij voor grote industriële relaties
een compleet pakket componenten vanaf tekening of model en zijn we specialist in klant specifieke verpakkingsoplossingen. In
eigen huis testen wij de kwaliteit van onze producten. Stafa is een gezond, groeiend en onafhankelijk familiebedrijf opgericht in
1977 met 100 werknemers. Onze medewerkers omschrijven de werksfeer als informeel, collegiaal en betrokken en onze platte
organisatiestructuur draagt bij aan korte communicatielijnen. Stafa staat voor concurrerende prijzen, goede voorraad, persoonlijke
benadering, kennis van de markt, stipte leveringen en een hoge mate van flexibiliteit. Ons bedrijf is volop in beweging waardoor er
nu ruimte is gekomen voor een:

Onderhoudsmonteur (V/M) 39 uur p/w
Functieomschrijving
Ben jij de technische topper die wij zoeken om als onderhoudsmonteur aan de slag te gaan binnen onze dynamische
organisatie? Als onderhoudsmonteur ben je verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden, externe serviceafspraken en
reparaties aan ons machinepark. Je begeleidt onderhoud en reparatie vanuit derde partijen wanneer nodig. Ons machinepark
bestaat uit verschillende geavanceerde verpakkingsmachines. Vanuit een preventieve visie zorg je voor een optimaal werkend
machinepark binnen ons bedrijf. Je kunt op een creatieve manier oplossingen vinden voor bestaande problemen en geeft
ondersteuning aan je collega’s vanuit je expertise.
Je bent een verbinder en kunt het verschil maken door je professionele kennis en kunde op technisch gebied. Je hebt contact
met collega’s, leveranciers en klanten. Je werkt aan projecten die moeten bijdragen aan het vergroten van onze
professionaliteit. Je zorgt voor een toekomstgerichte onderhoudsplanning. Stafa wilt in de komende jaren forse stappen maken
waarbij de onderhoudsmonteur op technisch gebied een spilfiguur zal zijn.

Taken en verantwoordelijkheden











Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties aan het machinepark
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en opstellen van de onderhoudsplanning
Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en signaleren van afwijkingen aan machines
Coachen en begeleiden van medewerkers m.b.t. omgaan met machines
In- en omstellen van machines en programmatie van software aan de machines
Afstemmen van (preventief) onderhoud vanuit externe partijen en afhandeling van storingen
Verantwoordelijk voor de periodieke testen van elektronische apparatuur
Continue in contact met productiemanagers en afstemmen van productiemogelijkheden
Afspraken met leveranciers toetsen m.b.t. het machinepark

Gezocht profiel










Afgeronde MTS / MBO werktuigbouwkunde (WTB) of vergelijkbaar
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke rol
Goede beheersing Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift
Op de hoogte van technologische ontwikkelingen
Goede computervaardigheden en kennis van Microsoft Office
In bezit van rijbewijs B (eventueel E)
Klantgerichte, proactief en flexibele instelling
Secuur, Flexibel & Nauwkeurig kunnen werken
Zelfstandig kunnen werken en je denkt kosten efficiënt

Aanbod
Wij bieden afwisselend werk binnen een team van collegiale en enthousiaste medewerkers. Verder zijn wij een groeiend,
dynamisch en internationaal georiënteerd bedrijf waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en waar initiatief nemen en
resultaatgericht werken een must zijn. Uiteraard bieden wij marktconforme bij het niveau van de functie passende
arbeidsvoorwaarden. Dienstverband per direct.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dhr. P. Duisters (Senior HR Adviseur), tel.: +31 (0)495-599888.
Stafa hanteert bij de sollicitatieprocedure een screeningsbeleid. Dit houdt in dat we je originele diploma’s en/of referenties
kunnen opvragen en controleren.
Sollicitaties met CV kun je richten aan Stafa Group t.a.v. de heer P. Duisters, Postbus 2670, 6026 ZH Maarheeze of naar
jobs@stafa.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

