Papierfabriek Doetinchem bv produceert 70.000 ton aan 100 procent lichtgewicht (MG) papier per jaar
voor een groot aantal toepassingen. Wij werken in 5 ploegen (24/7) en hebben ruim 150 medewerkers in
dienst. Het grootste deel van onze afzet wordt geëxporteerd en alhoewel Europa de grootste afzetmarkt is,
vindt het papier ook zijn weg naar Amerika, Afrika, Azië en Australië.
Paper Projects is een onderdeel van Papierfabriek Doetinchem bv en verwerkt grote rollen tot
apparaatrollen, pakrollen en vellen, geschikt voor industrieel gebruik. Wij richten ons met name op de
automotive branche, de verpakkingsgroothandel en de internetdistributeurs. Paper Projects werkt in twee
ploegen (16/5) en heeft ruim 25 medewerkers in dienst.

MECHANISCH MONTEUR (1,0 FTE)
Functie-inhoud:
Als mechanisch monteur ben je verantwoordelijk voor gepland en ongepland onderhoud van
procestechnische installaties. Bij frequente storingen maak je analyses en denk je na over structurele
oplossingen. Tot je taken behoren onder meer:
het uitvoeren van preventief onderhoud;
Ad hoc oplossen van storingen;
Voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden;
Meewerken bij de uitvoering van modificatie- en revisiewerkzaamheden;
Deelnemen aan projectteams voor investerings-, veiligheids- en verbeterprojecten op het gebied
van onderhoud.
Wat vragen wij?
Je bent communicatief, ondernemend en door het stellen van de juiste vragen in staat om een technisch
probleem helder te krijgen. Je bent ambitieus en bereid om, volgens rooster, in consignatiediensten te
werken. Verder vragen we:
afgeronde mbo niveau 4-opleiding richting Werktuigbouwkunde;
recente opleiding of ervaring met hydrauliek, pneumatiek;
recente werkervaring in een soortgelijke functie
Wat bieden wij?
Een uitdagende en afwisselende functie, binnen een gemotiveerd en ambitieus team met ruimte voor
eigen initiatief. De bedrijfscultuur kenmerkt zich door een informele sfeer met korte lijnen en enthousiaste
collega’s. Uiteraard bieden wij marktconforme arbeidsvoorwaarden, passend bij het niveau van de functie
en diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
Interesse?
Wanneer je interesse hebt in deze functie kun je een actuele CV en motivatiebrief mailen naar
danielle.hakfoort@papierfabriekdoetinchem.nl.

