Mayr-Melnhof Groep is wereldwijd toonaangevend op het gebied van kartonfabricage en is in Europa de
grootste producent van verpakkingen van vouwkarton. De productie vindt plaats in diverse landen binnen
Europa en is verdeeld in de divisies MM Karton en MM Packaging.
In Eerbeek staat de langst bestaande kartonfabriek van MM Karton (MM Eerbeek) binnen de Mayr-Melnhof
Groep. In de karakteristieke industriële panden staan technisch hoogwaardige machines waarmee onze
vakkundige medewerkers het proces realiseren van boomstam tot karton.
Binnen MM Eerbeek vervult de Technische Dienst een belangrijke rol bij het in stand houden en verbeteren
van onze productiemiddelen. De Technische Dienst bestaat uit een Mechanisch Technische afdeling (MTD),
een afdeling Elektro & Proces Control (integratie van Elektrotechniek en Meet- en Regel), en een
Warmtekrachtcentrale.
Voor onze afdeling Elektro & Proces Control zoeken wij een:

Technicus EMRA
(fulltime dienstverband dagdienst incl. consignatie en reserve voor ploegendienst)
Als Technicus EMRA ben je in een interessante en uitdagende omgeving bezig met onderhoud, inspecties en
het lokaliseren en verhelpen van storingen aan onze productiemachines en installaties op het gebied van
elektrotechniek en geautomatiseerde besturingstechniek. Je verricht planmatig preventief en correctief
onderhoud, nieuwbouw-en uitbreidingswerkzaamheden op elektrotechnisch- en elektronisch gebied. Je voert
periodieke inspecties uit en werkt aan elektrotechnische installaties, transformatoren, schakelkasten, en
transportsystemen. Daarnaast ben je bezig met meet- en regelsystemen voor (PLC)besturing, bewaking,
registratie en beveiliging van apparatuur, installaties en processen. Je voert modificaties uit en breidt
bestaande installaties uit. Je bent betrokken bij de uitvoering van projecten.
Onze medewerkers ervaren veel vrijheid waarbij een grote mate van zelfstandigheid en initiatief van je wordt
gevraagd. Daarbij opereer je in teamverband, waarin je (met enthousiasme, humor en ondersteuning) samen
werkt aan vernieuwing en mooie producten. De aantrekkelijke maat van de sector en de fabrieken zorgt voor
een betrokken werkomgeving, waar mensen hun carrière steeds verder kunnen brengen.
Je bent in het bezit van een MTS-diploma Elektro-/Energietechniek of vergelijkbaar. Bij voorkeur heb je
gewerkt als monteur in een productie-omgeving. Je hebt kennis en ervaring in de procestechniek en met
procesbesturingssystemen waaronder m.n. Siemens PLC-S7 en/of ABB DCS systemen. Beheersing van de
Engelse en Duitse taal (zowel schriftelijk als mondeling) is een pré. Gedrevenheid, betrokkenheid, flexibiliteit
en een communicatieve teamspeler zijn de kerncompetenties die je moet bezitten om een succesvol Technicus
EMRA te kunnen zijn.
Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jelte Visser (Hoofd EPC) op 0313-675182.
Wil je solliciteren? Stuur dan jouw sollicitatiebrief voorzien van jouw CV, zo spoedig mogelijk, naar:
vacature.eerbeek@mm-karton.com ter attentie van Simon van Opstal, Hoofd P&O.

Mayr-Melnhof Groep is wereldwijd toonaangevend op het gebied van kartonfabricage en is in Europa de
grootste producent van verpakkingen van vouwkarton. De productie vindt plaats in diverse landen binnen
Europa en is verdeeld in de divisies MM Karton en MM Packaging.
In Eerbeek staat de langst bestaande kartonfabriek van MM Karton (MM Eerbeek) binnen de Mayr-Melnhof
Groep. In de karakteristieke industriële panden staan technisch hoogwaardige machines waarmee onze
vakkundige medewerkers het proces realiseren van boomstam tot karton.
Binnen MM Eerbeek vervult de Technische Dienst een belangrijke rol bij het in stand houden en verbeteren
van onze productiemiddelen. De Technische Dienst bestaat uit een Mechanisch Technische afdeling (MTD),
een afdeling Elektro & Proces Control (integratie van Elektrotechniek en Meet- en Regel), en een
Warmtekrachtcentrale.
Voor onze afdeling Elektro & Proces Control zoeken we een:

Ploegenmonteur (5 ploegendienst)
Als ploegenmonteur vorm je de brug tussen Productie en Technische dienst en ben je voor technische
problemen het eerste aanspreekpunt. Je werkt in een interessante en uitdagende omgeving in ploegendienst
(7/5) en bent bezig met onderhoud, inspecties en het lokaliseren en verhelpen van storingen aan onze
productiemachines en installaties op het gebied van elektrotechniek en geautomatiseerde besturingstechniek.
Je analyseert, verhelpt en voorkomt storingen in de vakgebieden elektrotechnische-, mechanische-, en
besturingstechnische installaties en meet- en regelsystemen. Je verricht diverse metingen zoals spanning,
inductie en weerstand. Je vervangt, waar noodzakelijk, onderdelen, motoren, en pompen. Je pleegt onderhoud
en revisie aan machines, motoren e.d. Kortom een veelheid en variëteit aan technische uitdagingen!
Onze medewerkers ervaren veel vrijheid waarbij een grote mate van zelfstandigheid en initiatief van je wordt
gevraagd. Daarbij opereer je in teamverband, waarin je (met enthousiasme, humor en ondersteuning) samen
werkt aan vernieuwing en mooie producten. De aantrekkelijke maat van de sector en de fabrieken zorgt voor
een betrokken werkomgeving, waar mensen hun carrière steeds verder kunnen ontwikkelen.
Je bent in het bezit van een MTS-diploma Elektro-/Energietechniek of vergelijkbaar. Bij voorkeur heb je
gewerkt als monteur in een productie-omgeving. Je hebt kennis en ervaring in de procestechniek en met
procesbesturingssystemen waaronder m.n. Siemens PLC-S7 en/of ABB DCS systemen. Beheersing van de
Engelse en Duitse taal (zowel schriftelijk als mondeling) is een pré. Gedrevenheid, betrokkenheid, flexibiliteit
en een communicatieve teamspeler zijn de kerncompetenties die je moet bezitten om een succesvol
Ploegenmonteur te kunnen zijn.
Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jelte Visser (Hoofd EPC) op 0313-675182. Wil je
solliciteren? Stuur dan jouw sollicitatiebrief voorzien van jouw CV, zo spoedig mogelijk, naar
vacature.eerbeek@mm-karton.com ter attentie van Simon van Opstal, Hoofd P&O.

Mayr-Melnhof is wereldwijd toonaangevend op het gebied van kartonfabricage en is in Europa een van de
grootste producenten van verpakkingen van vouwkarton. De productie van zowel karton als verpakkingen
vindt plaats in diverse landen binnen Europa. In Gelderland staat sinds 350 jaar een kartonfabriek van dit
concern. In de karakteristieke industriële panden staan technisch hoogwaardige machines waarmee
vakkundige medewerkers het proces realiseren van boomstam tot karton. Het vouwkarton wordt o.a. gebruikt
voor de verpakkingen in de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie. De organisatie heeft grote
groeiplannen voor de aankomende jaren, waardoor de capaciteit van de fabriek fors omhoog zal gaan.
Binnen MM Eerbeek vervult de Technische Dienst een belangrijke rol bij het in stand houden en verbeteren
van onze productiemiddelen. De Technische Dienst bestaat uit een Mechanisch Technische Dienst (MTD), een
afdeling Elektro & Proces Control (integratie van Elektrotechniek en Meet- en Regel), en de
Warmtekrachtcentrale.
De Mechanisch Technische Dienst heeft twee vacatures voor:

(LEERLING) MONTEUR MTD
(fulltime/dagdienst)
Functieomschrijving
Als (leerling)monteur verhelp je storingen en verricht je preventief en correctief onderhoud, nieuwbouw- en
uitbreidingswerkzaamheden op mechanisch, hydraulisch en pneumatisch gebied zodat het productieproces
veilig en met zo min mogelijk productietijd kan worden hervat.
Functie-eisen
Je bent in het bezit van een MTS-diploma WTB, AOT of vergelijkbaar, of in opleiding hiervoor. Aanvullende
vakgerichte cursussen strekken tot aanbeveling. Kwaliteitsbewustzijn, analytisch vermogen, gedreven en
betrokken zijn kerncompetenties die je moet bezitten om een succesvol Monteur MTD te kunnen zijn.
Wij bieden
Een veelzijdige functie in een boeiende werkomgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid en een
passende beloning. Persoonlijke groei en ontwikkeling wordt door ons gestimuleerd.
Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Risat Kamali (hoofd MTD) op telefoonnummer 0313655198. Wil je solliciteren? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV naar vacature.eerbeek@mm-karton.com of
naar:
MM Eerbeek
Ter attentie van Simon van Opstal, Hoofd P&O
Postbus 3
6960 AA EERBEEK

Mayr-Melnhof is wereldwijd toonaangevend op het gebied van kartonfabricage en is in Europa een van de
grootste producenten van verpakkingen van vouwkarton. In Gelderland staat sinds ruim 350 jaar een
kartonfabriek van dit concern. In de karakteristieke industriële panden staan technisch hoogwaardige
machines waarmee vakkundige medewerkers het proces realiseren van boomstam tot karton. Het vouwkarton
wordt o.a. gebruikt voor de verpakkingen in de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie. Binnen MM
Eerbeek vervult de Technische Dienst een belangrijke rol bij het in stand houden en verbeteren van onze
productiemiddelen. De Technische Dienst bestaat uit een Mechanisch Technische Dienst (MTD), een afdeling
Elektro & Proces Control (integratie van Elektrotechniek en Meet- en Regel), en de Warmtekrachtcentrale.
De afdeling Elektro & Proces Control heeft een vacature voor:

ENGINEER INDUSTRIELE AUTOMATISERING
(fulltime/dagdienst)

Functieomschrijving
Als Engineer Industriële Automatisering ben je dagelijks bezig met het zelfstandig ontwerpen, samenstellen,
aanpassen, wijzigen en onderhouden van complexe procesbesturingssystemen voor met name onze
productieafdelingen. Je houdt hierbij rekening met nieuwe technologieën en bespreekt jouw ontwerpen met
in-, en externe belanghebbenden. Je test programma’s en regelt geïnstalleerde programmatuur/apparatuur in.
Je stelt gebruikersinstructies op en geeft informatie/instructie aan gebruikers en technici. Je verhelpt storingen
en beheert de projectadministratie, documentatie en informatie van de automatiseringen.
Functie-eisen
Je bent in het bezit van een HBO opleiding richting IA, E, AOT of vergelijkbaar. Je beschikt over een gedegen
kennis van elektro-, besturings-, en meet- en regeltechniek. Je hebt kennis van o.a. Siemens S7 / Tia Portal /
Automation X. Je beschikt over een brede kennis van ABB systemen waaronder 800 XA, QCS, MOD 300 en
Drives. Kennis van besturingssystemen van snijmachines is een pré (o.a. Medoc, Pascal en Codesys).
Uiteraard beschik je over analytisch vermogen, ben je communicatief sterk en kun je goed plannen en
organiseren. Je bent een teamspeler en je hebt een goede kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en
geschrift. Je bent in staat je snel nieuwe systemen eigen te maken, eventueel met behulp van de nodige
scholing en/of begeleiding.
Wij bieden
Een veelzijdige functie in een boeiende werkomgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid en een
passende beloning. Persoonlijke groei en ontwikkeling wordt door ons gestimuleerd.
Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jelte Visser (Hoofd EPC) 0313-675182 of Ronny Wurdinger
(Manager Maintenance) op 0313- 675115.
Wil je solliciteren? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV naar vacature.eerbeek@mm-karton.com. Een
uitgebreide functieomschrijving kan via dit adres desgewenst worden opgevraagd.

Mayr-Melnhof ist weltweit führend in der Herstellung von Faltschachtelkarton und Europas größter
Produzent von Faltschachteln. Der weltweit agierende Konzern beschäftigt ca. 9.900 Mitarbeiter mit einem
Jahresumsatz von mehr als 2 Mrd. Euro. In Eerbeek (Provinz Gelderland, Niederlande) befindet sich ein
Standort, der auf eine mehr als 350-jährige Geschichte der Kartonproduktion zurück schauen kann. Mit
technisch hochwertigen Maschinen und fachkundigem Personal wird Faltschachtelkarton auf Frischfaserbasis
produziert. Durch permanenten Ausbau und Erneuerung produziert dieser Standort heute 150.000 to Karton
pro Jahr, welcher zu einem Großteil für Verpackungen von Lebensmitteln, Pharmazie Produkten und
Kosmetika verwendet wird. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Instandhaltung, die für die Wartung und
Erneuerung des Maschinenparks, sowie für kontinuierliche Verbesserung und fortschreitende Automatisierung
verantwortlich ist. Der Technische Dienst besteht aus den Abteilungen Mechanisch-Technischer Dienst, Elektro
& Process Control (welche auch die Mess- und Regeltechnik beinhaltet) und der Abteilung Kraftwerk.
Innerhalb der Abteilung Elektro & Process Control (EPC) ist eine Stelle frei für:

Techniker/Ingenieur INDUSTRIELLE AUTOMATISIERUNG
(Fulltime/Tagdienst)
Funktionsumschreibung
Als Techniker/Ingenieur für industrielle Automatisierung sind Sie selbstständig verantwortlich für Entwurf,
Programmieren, Verändern und Instandhalten von komplexen Steuerungssystemen für unsere
Produktionsabteilungen. Sie beschäftigen sich mit neuesten Technologien und besprechen diese mit internen
und externen Partnern. Das Testen von Programmen und das Implementieren von diesen gehört ebenfalls zu
Ihrem Aufgabenbereich. Des Weiteren erstellen sie Betriebsanleitungen und geben Informationen an
Bedienungspersonal und Techniker. Störungsanalyse und deren Behebung, sowie Administration und
Dokumentation gehören zur ihren Aufgaben. Sie berichten direkt an den Abteilungsleiter EPC.
Anforderungen
- Hochschulabschluss
in
Elektrotechnik,
Industrieller
Automatisierung,
allgemeiner
Instandhaltungstechnik oder Vergleichbarem
- Gute Kenntnisse in Elektro-, Steuer-, Mess- und Regeltechnik.
- Kenntnisse und Erfahrungen von Siemens S7 , Tia Portal, Automation X, sowie ABB Systemen wie QCS,
MOD300 und Drives
- Kenntnisse von Steuerungssysteme von Querschneidern (z.B. Medoc, Pascal oder Codesys) sind von
Vorteil aber nicht notwendig
- Sie verfügen über ein analytisches Denkvermögen, sind kommunikativ stark und gut im Planen und
Organisieren
- Sie können sich gut in ein dynamisches Team integrieren
- Gute Sprachkenntnisse von Englisch und Deutsch in Wort und Schrift Bedingung. Niederländisch von
Vorteil (Sprachkurse können angeboten werden)
Wir bieten
Eine vielseitige Position und eine herausfordernde Arbeitsumgebung mit viel Freiheit und Verantwortung und
entsprechender Entlohnung. Persönliche Entwicklung wird durch uns stimuliert.
Reagieren
Für mehr Informationen können sie Kontakt aufnehmen mit Herrn Jelte Visser (Abteilungsleiter EPC) 0313675182 oder Ronny Wurdinger (Manager Instandhaltung) 0313- 675115
Sie wollen sich bewerben? Schicken sie ein Bewerbungsschreiben zur vacature.eerbeek@mm-karton.com.
Eine erweiterte Funktionsumschreibung kann, wenn gewünscht, über diese Adresse angefordert werden.

