VACATURE

Technician ‘Electrical & Instrumentation’
Ben jij de technician die net een stapje meer doet?
Dan zijn wij op zoek naar jou.
VHP Security Paper B.V. is een van de internationale toonaangevende
producenten van waardepapier en is gevestigd in Ugchelen. VHP Security
Paper is op zoek naar een Technician Electrical & Instrumentation.
Functieomschrijving

Het doel van de functie is het uitvoeren van onderhouds- modificatie- en (beperkt)
nieuwbouwwerkzaamheden op het gebied van Electrical & Instrumentation, zodanig dat
opdrachten tijdig en overeenkomstig vereiste specificaties worden uitgevoerd en geldende
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
Als technician voer je periodieke inspecties uit, om ervoor te zorgen dat technische condities
op tijd onderkend worden en aan de hand hiervan eventuele acties ondernomen kunnen
worden. De technician houdt zich ook bezig met het voorbereiden en het verhelpen van
storingen in apparatuur en installaties aan de hand van storingsmeldingen.
Bij gecompliceerde storingen zorgt de technician ervoor dat de oorzaak aan het licht komt en
adviseert over het oplossen van de storing. Dit gebeurt op een zodanige manier dat de
productiewerkzaamheden uit het oogpunt van techniek en veiligheid kunnen worden hervat
en stagnatie tot een minimum wordt beperkt.

Functie-eisen
•

•
•
•
•
•
•

Minimaal een functiepassende afgeronde MBO niveau 3-opleiding, bij voorkeur de
opleiding Elektrotechniek niveau 4;
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie in de procesindustrie;
Kennis van de gebieden: besturingstechniek, energietechniek, pneumatiek en
hydrauliek is een pré;
Je bent praktisch ingesteld, zelfstandig, flexibel en in staat om toezicht te houden op
het werk van anderen;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift, beheersing
van de Duitse taal is een pré;
Ervaring in een internationale (productie) omgeving is een pré;
Je bent bereid om in een consignatierooster mee te lopen.

Wij bieden jou

Een uitdagende baan in een groeiend internationaal productiebedrijf met een prima salaris.

Ben jij de juiste kandidaat voor deze vacature?

Stuur dan een sollicitatiebrief met een curriculum vitae, naar onze HR-afdeling via
hr@vhpsp.com. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Alex
van Gortel, Maintenance Electrical Manager: a.vangortel@vhpsp.com.

