Vacature monteur
Waar kom je te werken?
Wortmann Milieutechniek levert afvalpersinstallaties voor logistieke problemen van verschillende
soorten bedrijven waar veel afval wordt geproduceerd. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld
fabrieken, gemeentelijke inzameldepôts, distributiecentra-en groothandels, drukkerijen, campings,
tuinbouwbedrijven, rioolzuiveringen, productiebedrijven en zieken- en verpleeghuizen. Wij verkopen,
verhuren, onderhouden en reviseren afvalpersen, balenpersen en afvalscheidingsinstallaties.
Wortmann Milieutechniek staat bekend om haar 30-jarige ervaring, versterkt door de inzet van een
creatief en ijzersterk team technici dat naast werkzaamheden in de werkplaats ook veelvuldig op
locatie maatwerk aflevert en storingen oplost.

Wat ga je doen ?
Voor het onderhoud, reparaties en revisies van afvalpersinstallaties zijn wij per direct op zoek naar
een monteur hydrauliek en elektro om ons team te versterken in onze werkplaats in Emmen! Naast
het werken met de elektrische besturingssystemen en de hydraulische systemen van de machines
neem je ook deel aan laswerkzaamheden en machinebankwerk.

Wat breng je mee?
Je bent een initiatiefrijk persoon die al kennis in huis heeft maar ook snel leert!
Jij hebt:
•
•
•
•
•
•
•

Kennis van elektro en hydrauliek, aantoonbare ervaring in (soortgelijke) functie
Ervaring als machinebankwerker
Opleiding MTS-WTB, MBO-4 WTB of gelijkwaardig
Goede beheersing van de Nederlandse taal, voorkeur voor beheersing van de Duitse taal
In het bezit van rijbewijs B
Bij voorkeur al in het bezit van een geldig VCA certificaat en NEN3140-keuring certificaat.
Enthousiasme en gedrevenheid om klanten te helpen staat bij jou voorop;

Wat bieden wij jou?
Er is in deze functie veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Het betreft hier een uitdagende,
veelzijdige en zelfstandige functie met een marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken binnen een sterk groeiende organisatie met leuke collega’s.
Het gaat in eerste instantie om een dienstverband van een jaar, met kans op vaste aanstelling.

Make it happen!
Ben je geïnteresseerd in de functie van monteur? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV naar
max.wortmann@wortmann.nl. Wil je graag meer weten over de functie of de achtergrond van ons
bedrijf, dan kan je contact opnemen met Dhr. Wortmann door te bellen naar 0591-658050.
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

