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
De afdeling
De afdeling Technisch Onderhoud is verantwoordelijk voor het onderhoud aan en beheer van
alle technische (productie) installaties op de site in Assendelft. De afdeling telt 36 technisch
specialisten, werkzaam in verschillende disciplines, zowel in dagdienst als ploegendienst. Zij zijn
verantwoordelijk voor opzet en uitvoering van het onderhoudssysteem, dragen zorg voor een
ongestoorde productievoortgang en werken aan de optimalisatie van uiteenlopende en
complexe bedrijfsinstallaties.

Werktuigbouwkundig monteur 4-ploegendienst
De functie
Als werktuigbouwkundige monteur ben je werkzaam in een 4-ploegendienst waarbij je
• verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van technische inspecties, zoals preventief en
correctief onderhoud. En zorgt voor het herstellen van storingen aan een groot aantal
productie-/logistieke installaties en aan energiesystemen;
• werkzaamheden uitvoert die betrekking hebben op wijzigingen van bestaande systemen en
installaties;
• een actieve bijdrage hebt in het verbeteren van processen, machines en installaties.
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De functie-eisen
• Je bent in het bezit van een diploma op MBO-4 niveau werktuigbouw of vergelijkbaar;
• Naast enige jaren relevante werkervaring, bij voorkeur als storingsmonteur in een
(proces)industrie, ben je geïnteresseerd in elektrotechniek en elektronica en wil je je verder
ontwikkelen in automatiseringssystemen;
• Affiniteit en ervaring met elektro- en elektrotechnische installaties is een pre, de wil en het
vermogen je dit eigen te maken een vereiste;
• Je bent klant-/servicegericht (Lean gedachte). Je hebt een pragmatisch en flexibele houding;
• Zelfstandig kunnen werken en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je hebt de ambitie om door te groeien tot Mechatronicamonteur en het volgen van
opleidingen op jouw vakgebied beschouw je als vanzelfsprekend;
• Je bent bereid om een aantal keer per jaar op consignatiebasis in het weekend oproepbaar te
zijn voor storingen en bent voldoende mobiel om dag en nacht naar de locatie te komen.
De arbeidsvoorwaarden
Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in een professionele en inspirerende organisatie,
waar met plezier en met respect voor elkaar wordt gewerkt.
Het salaris voor deze functie is ingedeeld in functiegroep 9 van de cao van Forbo Flooring B.V. en
ligt tussen € 2.500,00 en € 2.950,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek en
exclusief 4-ploegentoeslag à 33%.
Daarnaast biedt Forbo uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en bieden wij jou de
mogelijkheid opleidingen te volgen in je vakgebied.

Informatie & sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk Vlas, Manager
Technisch Onderhoud, telefoon 075-647 7188. Voor vragen omtrent de sollicitatieprocedure kun
je contact opnemen met Lucia Fijlstra, HR Adviseur, telefoon 075-647 7368.
Je sollicitatie zien we graag tegemoet via onderstaande 'solliciteer'-button.
lucia.fijlstra@forbo.com
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