Vacature:

Werkplaatsmedewerker/monteur (binnen dienst)

Functieomschrijving
De werkplaatsmedewerker helpt met het aanmaken en aanpassen van onderdelen en assisteert met
samenbouwen/assembleren van machines en opbouwen van machines/projecten in de werkplaats. Dit zijn veelal
afvulmachines en robot inpak installaties om de afgevulde produkten in trays, dozen of kratten in te pakken. Aan het
eind van de lijn kan ook een palletiser zijn geplaatst om de eindverpakking op pallets te stapelen.
De werkplaatsmedewerker verricht naast mechanische werkzaamheden zoals zagen, afbramen, boren, tappen en
(TIG)lassen ook hulp bij diverse montage werkzaamheden. De werkplaatsmedewerker kan zich door inzet opwerken
tot machinemonteur of meer, alle hulp bij het verkrijgen van de kennis wordt geboden. Hulp bij installeren van
machines als ook het aansluiten van diverse electrische componenten.
De functie valt onder de projectenafdeling en wordt aangestuurd door wisselende/meerdere
projectleiders/leidinggevenden alsmede andere werknemers uit de werkplaats, deze bieden weer ondersteuning bij
het oplossen van mogelijke problemen. Doorgroei mogelijk naar monteur of waar invulling nodig is en past bij de
ambities.

Taken en verantwoordelijkheden:








Aanmaken en aanpassen van onderdelen, verspanend en niet‐verspanend
Binnenkomende onderdelen van derden controleren en aanpassen/afwerken waar nodig.
Montagewerkzaamheden in werkplaats
Laswerk.
Constructie en plaatwerk
Repareren van onderdelen
Onderhoud van de machines
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Functieprofiel








LBO/VMBO maar vooral die techniek leuk vind, opleidingsniveau niet relevant
Zelfstandig, creatief en praktisch ingesteld.
Wilt doorgroeien in de machinebouw.
Affiniteit met (productie)automatisering.
Kan goed omgaan met collega’s en andere medewerkers.
Flexibel
Geen 8‐5 mentaliteit.

Functie‐eisen
Ten behoeve van het uitvoeren van de functie is kennis nodig of bereid deze te leren:
Kennis van materialen en de mogelijke bewerkingsprocessen (RVS lassen (TIG), boren, zagen, draaien, frezen en
zetten). Bereid tot leren van alle facetten die er bij komen kijken

Salaris
Wij hanteren het functie‐indelingssysteem van de CAO voor de kleinmetaal, deze functie is bepaald in functiefamillie
21/25 (functiegroep 3‐8). Afhankelijk van de competenties valt de medewerker in een van de volgende
functiegroepen:
‐ 3 nauwelijks ervaring
‐ 8 zeer zelfstandig, leiding geven, beheer, commercieel
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