creating better environments

De divisie Flooring Systems biedt een breed en aantrekkelijk assortiment milieuvriendelijk
linoleum, hoogwaardige vinylvloeren, schoonloopsystemen, tapijttegels, naaldvilt, en
Flotex, de wasbare textielen vloerbedekking. Dankzij hun voortreffelijke technische
eigenschappen en aantrekkelijke design zijn deze vloerbedekkingen de eerste keus voor
openbare gebouwen, warenhuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, scholen,
bibliotheken, kantoren, vrijetijdscentra, hotels, restaurants en cafés alsmede voor
toepassingen in de woonmarkt.
Met een marktaandeel van ruim 65% is Forbo wereldwijd marktleider in linoleum. Onder
de merknaam Eurocol levert Flooring Systems ook kant-en-klare lijmen voor
vloerinstallaties en keramische tegels en nivelleermassa's voor de bouwbranche
Dagelijks wordt er bij Forbo-Novilon door ruim 400 medewerkers gewerkt aan een nieuwe
generatie projectmatige en huishoudelijke vinyl vloerbedekking met innovatieve eigenschappen
en dessins. De verschillende productsoorten worden wereldwijd verkocht. De fabriek is ISO 9001,
ISO 14001 (volgens EMAS richtlijnen) en SA 8000 gecertificeerd. Een certificering waar we trots op
zijn en die alles zegt over de waarde die we hechten aan hoogwaardige producten.
Forbo-Novilon is een dynamische organisatie waarin groei, vernieuwing en ontwikkeling voorop
staan. Het spreekt dan ook voor zich dat er continu wordt geïnvesteerd in de persoonlijke groei
van de medewerkers.

Elektro/Elektronica monteur
De afdeling
Als Elektro/Elektronica Monteur maak je deel uit van de Technische Dienst. Deze afdeling is
verantwoordelijk voor het elektrotechnische en mechanisch technische onderhoud en reparaties
van de machines binnen onze organisatie.
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De functie
Als Elektro/Elektronica Monteur rapporteer je aan de Groepsleider Technische Dienst. Je
verantwoordelijkheid betreffen werkzaamheden op elektrotechnisch gebied. De werkzaamheden
die je zult uitvoeren zijn onder andere:
• Opsporen en verhelpen van storingen aan PLC/PC gestuurde productie-machines.
• Onderhouden van deze machines en het uitvoeren van modificaties.
• Controleren en testen van machines en installaties.
• Rapportages maken met betrekking tot storing- en onderhoudshistorie via een
registratiesysteem.
• Het deelnemen aan projecten.
• Meedenken en doen van verbetervoorstellen op elektro en besturingstechnisch gebied.
Wij vragen
• Een afgeronde MBO-opleiding electro, automatisering energietechniek (niveau 4) en daarbij
vervolgopleidingen op het gebied van PLC's.
• Enige ervaring met frequentie-/gelijkstroomregelaars is vereist.
• Het beheersen van de Engelse en Duitse taal (spreken, lezen en schrijven).
• Kennis van E-plan en AutoCAD.
• Als persoon herken je jezelf in de volgende competenties:
• Zelfstandig
• Proactief
• Probleemoplossend vermogen
• Teamplayer

Wij bieden:
• Een fulltime functie op basis van een jaarcontract en met uitzicht op een vast dienstverband.
• Een marktconform salaris in overeenstemming met jouw niveau en de functie.
• Een dynamische en innoverende werkomgeving, met veel ontwikkel- en
doorgroeimogelijkheden.

De sollicitatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Gerrit Nijdam, Head of
Technical service, tel.: 0524 596851, per e-mail: gerrit.nijdam@forbo.com
Geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je sollicitatie, voor 15 december 2019 aan Martine
Scheper, HR adviseur via e-mail: martine.scheper@forbo.com
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