Medewerker TD Werktuigbouwkunde
Doel van de functie
Het servicegericht uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, binnen de gestelde tijds- en
kwaliteitsnormen, met een zeer sterk accent op onderhoudswerkzaamheden aan installaties binnen het
carbonisatieproces.
Plaats in de organisatie
De technisch Medewerker TD rapporteert net als zijn 3 collega’s aan het management. Deze maakt in overleg
met de technische dienst afspraken over de te realiseren resultaten op de benoemde resultaatgebieden,
evalueert en beoordeelt deze resultaten.
Taakstelling
• Verhelpt storingen aan complexe en omvangrijke installaties van productiemachines en
randapparatuur.
• Voert volgens planning preventieve onderhoudstaken uit, zoals het controleren, reinigen en
• repareren van installaties om problemen te ontdekken en te voorkomen.
• Repareert, onderhoudt en reviseert machineonderdelen en stuurt externe monteurs aan.
• Inbedrijfstellen, testen, onderhouden, verhelpen van storingen en programmeren van PLC systemen.
• Analyseert storingen en achterhaalt de oorzaak waarom installaties, apparatuur, onderdelen,
• etc. slecht of niet functioneren, maakt daarbij gebruik van de juiste test- en meet instrumenten en
• gereedschappen.
• Verricht bij- en afstellingen bij installaties, machines, defecte onderdelen etc.
• Inspecteert systemen, installaties, en onderdelen om risico's en defecten tijdig vast te
• stellen en te achterhalen of aan normen en voorschriften wordt voldaan.
• Zorgt voor het goed in orde houden en opruimen van de werklocaties.
• Geeft in voorkomende gevallen ondersteuning aan collega mechanisch en electrotechnisch
onderhoudsmonteurs en/of andere afdelingen.
• Neemt deel aan werkoverleg, draagt zorg voor werkvoorbereiding, het plannen van revisies en
• optimaliseren van preventief onderhoud volgens onderhoud strategie.
• Beheert van de ten behoeve van de uitoefening van de functie ter beschikking staande
• Gereedschappen en spare parts.
Communicatie
Dagelijks overleg met collega mechanische en elektrotechnische monteurs, operations manager en
werkvoorbereiding waarin de opgetreden storingen en uit te voeren werkzaamheden gezamenlijk
worden besproken c.q. geanalyseerd
Deelname aan het wekelijkse werkoverleg waarin verslag wordt gedaan van storingen, lopende
zaken en eventuele acties.
Rapportage en advies aan ploegleiders, assistenten en operations manager over het
functioneren van installaties en eventuele risico's.
Functie vereisten
• MBO werk- en denkniveau. WTB
• Kennis en ervaring met onderhoudsprogramma’s en werkzaamheden in de procesindustrie.
• Kennis van ATEX, solids handling, liquid handling.
• Leergierig en bereidheid tot het volgen van cursussen.
• Potentie om door te groeien naar leidinggevende rol.
Cv’s en overige informatie richten aan: rsensen@kargrorecycling.com
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