Schut Papier is opgericht in 1618 en is een papierproducent die zijn hoogwaardige
producten wereldwijd afzet. Door kennis, innovatie en flexibiliteit levert Schut een grote
diversiteit aan papiersoorten. Onze producten kunnen opgedeeld worden in technisch,
grafisch, kunstenaars en gekleurd papier. Naast ons eigen merk in kunstenaarspapier,
leveren wij het merendeel tailormade. Ons moederbedrijf is het Franse papierbedrijf
Exacompta Clairefontaine S.A. In Heelsum zijn circa 40 mensen werkzaam. Voor verdere
informatie over Schut Papier kijkt u op www.schutpapier.com.
Technische dienst
De afdeling Technische Dienst is verantwoordelijk voor het onderhouden en het
aanpassen van onze historische gebouwen, bedrijfsmiddelen en installaties op
werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied. De komende jaren continueren we de
ontwikkeling en toepassing van innovatieve technieken. Er wordt binnen de technische
dienst gewerkt met een grote mate van zelfstandigheid aan de hand van opdrachten. De
werkzaamheden worden uitgevoerd in dagdienst en daarnaast worden, in roulatie met
collega’s, driewekelijks storingsdiensten en keteldiensten gedraaid. De afdeling
technische dienst bestaat uit een hoofd technische dienst en drie monteurs. Wij zoeken
een

ALLROUND MONTEUR MET EEN
ELEKTROTECHNISCHE ACHTERGROND
Kerntaken
·

·

·

·

Storingen
Je verhelpt storingen op elektrotechnisch, werktuigbouwkundig, pneumatisch en
(PLC)- besturingstechnische gebied, zodanig dat apparatuur/installaties e.d. weer
veilig en juist kunnen worden ingezet en productie stagnaties tot een minimum
beperkt blijven.
Periodieke inspecties
Je voert periodiek inspecties uit aan apparatuur en installaties, om vast te stellen
of systemen juist functioneren en onveilige situaties tijdig onderkend en
gecorrigeerd kunnen worden.
Modificaties
Je assisteert bij de voorbereidingen van modificaties, revisiewerkzaamheden en
nieuwbouw. Je test deze en stelt ze in bedrijf.
Overige werkzaamheden
Als allrounder word je zowel ingezet bij elektrotechnische als mechanische
werkzaamheden waarbij het accent ligt op elektrotechniek.

Wij zoeken een kandidaat die
-

Beschikt over een afgeronde mbo-opleiding Elektrotechniek/Mechatronica/AOT
niveau 4 en/of MTS Elektrotechniek en kennis heeft van NEN 1010 en 3140
Geïnteresseerd is in automatiseringstechnieken én bereid om zich daar verder in
te ontwikkelen
Werkervaring heeft opgedaan als allround onderhoudsmonteur in een soortgelijke
werkomgeving en functie
Het een uitdaging vindt om allround werkzaamheden uit te voeren
Geen 9-tot-5-mentaliteit heeft en in een kleine club bestaande technieken naar
een hoger niveau wil brengen
Binnen een straal van 30 kilometer van de fabriek in Heelsum woont

Wij bieden
Een werkplek waar traditionele technieken meer en meer gecombineerd worden met de
nieuwste technologieën. Een allround functie in een fabriek, waar een open cultuur heerst
en je door de geringe grootte te maken krijgt met alle facetten van de techniek van
papier maken.
Inschaling is afhankelijk van reeds opgedane kennis en ervaring. Daarnaast kent Schut
Papier uitstekende arbeidsvoorwaarden (zie https://www.fnv.nl/sector-en-cao/allesectoren/procesindustrie/cao's-procesindustrie/papier_schut/).
Vragen of opmerkingen
Vragen met betrekking tot de inhoud van de functie stel je aan Eric Belger (hoofd
technische dienst) op nummer 06-36011281. Vragen met betrekking tot het verloop van
de procedure kun je stellen aan Annelies du Pree (HR-manager) op 06-12928989. Je
schriftelijke sollicitatie stuur je aan sollicitatie@schutpapier.com.
Tot slot
Wij danken je hartelijk voor de getoonde interesse in onze organisatie en verwijzen je
voor nadere informatie graag door naar onze website www.schutpapier.com.

