Heuvelman Staalhandel B.V. is een internationale groothandel in stalen walserijproducten (met name
constructiestaal) en maakt deel uit van de Heuvelman Groep, welke vestigingen heeft in Nederland, België en
Duitsland. Naast de handel in onbewerkte staalproducten leveren wij op maat gezaagde balken en overige
profielen welke zo nodig worden voorzien van een beschermende coating. In de vestiging Veenendaal zijn
circa 55 personen werkzaam.
In het magazijn van Heuvelman Staalhandel BV is er een vacature ontstaan voor de functie van:

Allround onderhoudsmonteur (m/v)
Ter aanvulling van onze Technische Dienst zijn wij op zoek naar een enthousiaste en flexibele collega, woonachtig
in Veenendaal of directe omgeving, die zichzelf onder meer herkent in de volgende eigenschappen:
communicatief, leergierig, nauwkeurig, gestructureerd, stressbestendig, besluitvaardig op basis van weloverwogen
analyse, in staat om zelfstandig problemen te onderkennen en creatief in het vinden van oplossingen.
We denken daarbij aan het volgende profiel:
Opleiding en ervaring:
 Mechanische kennis en vaardigheden (lassen, montagewerkzaamheden ed);
 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een allround onderhoudsfunctie in een industriële bedrijfsomgeving;
 Afgeronde opleiding Elektrotechniek / Mechatronica op MBO-4 niveau is een pré;
 Kennis van NEN 3140 / certificaat Vakbekwaam persoon is een pré;
 Goede computervaardigheden (MS Office).
Taken / werkzaamheden o.a.:
 Het in overleg met Hoofd Technische Dienst opstellen van een onderhoudsplan;
 Het verrichten van (preventieve) onderhoudswerkzaamheden alsmede uitbreidingswerkzaamheden en / of
aanpassingen aan machines en apparatuur;
 Oplossen van elektrotechnische en mechanische storingen binnen een breed machinepark en diverse
hulpmiddelen om een optimale productievoortgang te verkrijgen;
 Geven van advies / werkinstructies aan operators om waar mogelijk bepaalde storingen in de toekomst te
voorkomen;
 Overige voorkomende werkzaamheden in de (logistieke) werkomgeving.
Arbeidsduur:
Bij aanvang 40 uur per week.
Wij bieden:
Een uitdagende baan in de groothandelsbranche. De CAO voor de technische groothandel is van toepassing op
alle functies binnen Heuvelman Staalhandel BV. Daarnaast hebben wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties:
U kunt uw cv met motivatiebrief uitsluitend sturen naar r.schut@heuvelman.com
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. R. Schut / P&O,
tel. 0318-509350 of per e-mail r.schut@heuvelman.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

