Papierfabriek Doetinchem bv produceert 70.000 ton aan 100% 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 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.

Voor onze afdeling Techniek zijn wij op zoek naar een:

Maintenance Engineer/Werkvoorbereider WTB
met de ambitie om onderhoud op een hoger plan te tillen
Jij bent in staat om een onderhoudsbeleid te ontwikkelen en uit te rollen waarin de verandering naar preventief
onderhoud wordt voortgezet. Je bent verantwoordelijk voor het plannen en coördineren van werktuigbouwkundige
werkzaamheden en geeft functioneel leiding aan de werktuigbouwkundige monteurs. Je rapporteert aan de manager
Techniek.
Je taken
Tot je taken behoren onder meer:
· Optimalisatie van onderhoud waarbij je je richt op het vergroten van de technische beschikbaarheid en het
reduceren van de onderhoudskosten;
· Verzorgen van de benodigde documenten en werkvergunningen voor uitvoering van de werkzaamheden;
· Doen van verbetervoorstellen m.b.t. apparatuur en installaties. Deelname aan (technische) projecten. Jij beoordeelt
de consequenties en bewaakt de haalbaarheid van technische modificaties;
· Het fungeren als aanspreekpunt voor derden.
Functie-eisen
Je bent in staat om zelfstandig en op gestructureerde wijze werkzaamheden te plannen en coördineren. Je hebt
voldoende doorzettingsvermogen om in een dynamische omgeving rustig te blijven en je creatieve vermogen te
gebruiken om de planning indien nodig efficiënt bij te stellen. Daarbij weet jij je team van monteurs op coachende en
motiverende wijze aan te sturen. Verder vragen wij:
· (afgeronde) hbo-opleiding richting Werktuigbouwkunde, eventueel aangevuld met een opleiding in de richting van
onderhoud;
· Geldige certificaten op het gebied van VVI VOL, BHV, of bereidt deze cursussen te volgen;
· Ervaring in een soortgelijke functie in de procesindustrie en/of in het onderhoud;
· Nauwkeurig, leidinggevende capaciteiten en goede communicatieve vaardigheden.
Geboden wordt
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, 25 vakantiedagen, een bonusregeling en
diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
Procedure
Wanneer je interesse hebt in deze functie kun je een actueel CV mailen naar
simone.wenneker@papierfabriekdoetinchem.nl. Tevens voeg je een korte motivatiebrief bij waarin je duidelijk maakt
waarom jij de geschikte kandidaat voor deze functie bent. Wil je eerst meer weten over de functie? Neem dan contact op
met Simone Wenneker (Hoofd P&O) via telefoonnummer 0314-347911.

