Monteur binnendienst
Vieze handen, sleutelen, techniek, motoren
Maken deze woorden jou enthousiast? Dan is deze vacature iets voor jou!
Binnen het team van Motorenrevisie zijn wij zoek naar een monteur binnendienst voor
onze eigen werkplaats.

Wat ga je doen?
Als binnendienstmonteur weet je welke verspanende technieken je moet gebruiken om de onderdelen
van de scheepsmotoren te kunnen reviseren. De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd in onze
eigen werkplaats. Als onderdeel van deze nieuwe functie krijg je de mogelijkheid om samen met een
klein team de nieuwe werkplaats zoveel mogelijk op het gebied van plaatsing van machines in te
richten. Monteur voer je o.a. de volgende taken uit:
•
Het uitvoeren tolerantiemetingen op de onderdelen;
•
Krukasbewerkingen – hardheid metingen, rondslijpen en controle scheurvorming;
•
Het verrichten van de verspanende technieken zoals, het boren en honen van cilinders, het
kotteren, afvlakken en persen van cilinderkoppen, het slijpen van kleppenzittingen, enz.
•
Het uitvoeren van tussentijdse- en eindmetingen en het opstellen van de benodigde rapportages;
Wie zijn wij?
Motorenrevisie Eemsdelta richt zich op het reviseren, leveren, testen en repareren van
motoronderdelen voor de automotive, landbouwvoertuigen, plezier-en lichte bedrijfsvaart en industriële
sector. Dit doen we vanuit onze eigen werkplaats met de juiste machines, maar ook op locatie bij de
klant.
Wat neem je mee?
•
Opleidingsniveau MBO 2/3 richting mechanische techniek/machinebankwerker of mechatronica
•
Minimaal 3-5 jaar ervaring in soortgelijke functie
•
Kennis van gereedschappen, machines en methoden
•
Precies, nauwkeuring en oog voor veiligheid
•
Geldig VCA basis certificaat
•
Bezit van rijbewijs B
•
Goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (Engels is een pré)
•
Bereid om mee te draaien in een team van storingsdienst
Wat wij bieden
•
Een fulltimebaan (40 uur per week)
•
Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de metaalbewerkingsbedrijf cao (klein metaal) cao – o.a. 25
vakantiedagen, 8% vakantietoeslag, 13 adv-dagen, pensioen
•
Je werkt in een klein, maar hecht en gezellig team, waarin we o.a. wekelijks de vrijdagmiddag
snacklunch hebben
Solliciteren?
Wil jij deel uitmaken van ons team? Solliciteer dan zo spoedig mogelijk door middel van je CV en een
korte motivatie te mailen naar hr@engine2repair.nl ter attentie van Jacob van der Kooi, Bedrijfsleider.
Heb je vragen, neem dan contact op. Wij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0596-225511

