Vacature:

Allround service monteur (binnen/buiten dienst)

Functieomschrijving
De service monteur is verantwoordelijk voor het oplossen van storingen, doet preventief onderhoud en service bij de
klant en eventueel in de werkplaats, samenbouwen/assembleren van machines en opbouwen van
machines/projecten in de werkplaats en bij de klant zodat hij op de hoogte is van hoe de installatie functioneert. 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 service monteur verricht naast het verhelpen van acute storingen en mechanische werkzaamheden ook
elektrotechnische werkzaamheden, zoals controle van de electrische componenten en installaties. De functie is
allround, waarbij een grote mate van zelfstandigheid is vereist. De servicemonteur onderzoekt en probeert
problemen het hoofd te bieden. Hij zal direct met de klant veelvuldig overleg hebben en vervolgafspraken moeten
maken. De werknemer draagt veel verantwoordelijkheid in een baan met veel afwisseling en ruimte voor eigen
initiatieven. De functie brengt met zich mee dat de medewerker voor de storing‐ en onderhoudswerk van installaties
veel op locatie (bij de klant) werkzaam is, dit betekent dan langere werkdagen en overnachting in hotel bij klant in de
buurt.
Je draagt dus een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit en goede werking van de
geleverde installatie, je bent deels visitekaartje van het bedrijf.
De functie valt onder de projectenafdeling en wordt aangestuurd door wisselende/meerdere
projectleiders/leidinggevenden, deze bieden weer ondersteuning bij het oplossen van mogelijke problemen. Dit
vereist een sterk communicatief karakter m.b.t. prioriteitstelling en voortgang. De medewerker ondersteunt de
projectleider met het organiseren van werkplaats‐ en montage‐activiteiten e.d.

Taken en verantwoordelijkheden:












Oplossen van acute storingen en preventief onderhoud
Opbouwen van projecten, zowel mechanisch als elektrisch
Bouwen/assembleren van machines en installatie‐onderdelen.
Montagewerkzaamheden in bedrijf of op locatie.
Afstellen van machines
Aanpassen van machines/installaties in bedrijf of op locatie.
Repareren van onderdelen
Elektrotechnische werkzaamheden, zoals bekabelen en elektrisch aansluiten van machines/installaties
Inregelen en inbedrijfstellen van machines/installaties
Onderhouds‐ en servicewerkzaamheden bij de klant.
Heeft bij toerbeurt storingsdienst

Daarnaast dient de medewerker te beschikken over goede contactuele eigenschappen/vaardigheden en dient hij op
verschillende niveaus met klanten kunnen communiceren. In voorkomende gevallen moet de medewerker in staat
moet zijn om collega’s / stagiaires en ingehuurde krachten te begeleiden bij hun werkzaamheden.
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Functieprofiel
















VMBO/MBO denk‐ en werkniveau.
Commerciele instelling.
Zelfstandig, creatief en praktisch ingesteld.
Weet voldoende van aandrijvingen en besturingen.
Kennis van Siemens PLC besturingen en werking/besturing van robots (bereid tot leren)
Heeft inzicht in de werking van machines en processen.
Technisch inzicht, zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig.
Correcte omgangsvormen, goede uitdrukkingsvaardigheid.
Beschikt over analytisch vermogen ‐ Is accuraat.
Stress bestendig, kan goed functioneren onder druk en kan het overzicht houden.
Neemt zelfstandig beslissingen
Affiniteit met (productie)automatisering.
Kan goed omgaan met collega’s en andere medewerkers en in staat deze aan te sturen .
Flexibel, kan goed improviseren en inspelen op wisselende omstandigheden
Geen 8‐5 mentaliteit.

Functie‐eisen
Ten behoeve van het uitvoeren van de functie is kennis nodig of bereid deze te leren:
Motoren/ aandrijvingen, pneumatiek en electrotechniek (vooral sensoren en ventielen), robots (werking en
besturing), inzicht in werking van machines en processen, kennis van materialen en de mogelijke
bewerkingsprocessen (RVS lassen (TIG), boren, zagen, draaien)

Salaris
Wij hanteren het functie‐indelingssysteem van de CAO voor de kleinmetaal, deze functie is bepaald in functiefamillie
25/38 (functiegroep 3‐9). Afhankelijk van de competenties valt de medewerker in een van de volgende
functiegroepen:
‐ 7 toezicht nodig
‐ 8 ervaring, improvisatie, leiding geven (functioneel), verantwoording planning
‐ 9 zeer zelfstandig, leiding geven, beheer, commercieel
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