Met 480 medewerkers is KLK Kolb één van de leidende alkoxyleringsbedrijven in Europa en biedt een
brede range van surfactants, chemische specialiteiten, chemicaliën voor de papierindustrie en klant
specifieke producten voor diverse markten. KLK Kolb is onderdeel van de KLK OLEO Groep. Wij
verkopen onze producten wereldwijd en hebben op dit moment drie productiefaciliteiten in het hart
van Europa (Hedingen-CH, Moerdijk-NL en Delden-NL). Wij onderscheiden ons door technisch
hoogwaardige productie-installaties, een efficiënt en strak georganiseerde logistiek en talentvolle
collega’s die kennis en ervaring uitwisselen met de klanten en overige vestigingen van KLK OLEO.
Voor onze afdeling Technical Services (5 fte) te Moerdijk zijn wij op zoek naar een:

E & I Monteur
De functie
Als E&I Monteur ben je verantwoordelijk voor het veilig en milieubewust uitvoeren van
electrotechnische installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden op onze locatie te Moerdijk.
Je werkt in dagdienst met consignatiedienst. Wanneer je ook inzetbaar bent voor mechanische
onderhoudswerkzaamheden (WTB) of bereid bent om je hierin verder te ontwikkelen, is dit mooi
meegenomen. Je rapporteert aan de Supervisor Technical Services en vervangt hem tijdens
afwezigheid.
Taken en verantwoordelijkheden
- Je plant en voert elektrotechnische installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit
- Je ondersteunt en begeleidt van je collega’s op het gebied van planning en werkvoorbereiding
- Samen met je collega’s draag je zorg voor het beheer en onderhoud van de utilities, zoals
warmte, stoom, stikstof en water ten behoeve van productie installaties en gebouwen
- Je registreert de uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte materialen in het Maintenance
Management Systeem
- Je neemt deel aan projectgroepen op het gebied van optimalisatie en nieuw te bouwen
installaties
- Je onderhoudt contacten met leveranciers van materialen en diensten
Functie-eisen
- Afgeronde opleiding MBO-4 elektrotechniek of vergelijkbaar
- Aantoonbare werkervaring als elektromonteur of onderhoudstechnicus
- Kennis van PLC systemen of de bereidheid je deze kennis eigen te maken
- Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van Nederlandse en Engelse taal
- Wanneer je werkervaring hebt in de proces-/chemische industrie is dit een voordeel

Jouw belangrijkste competenties
- Sterk in procesmatig denken
- Goed zelfstandig kunnen werken. Daar waar nodig zoek je de afstemming met je collega’s.
- Een klantgerichte en flexibele instelling
- Je bent je bewust van kwaliteit, veiligheid, welzijn en milieu
- Helder kunnen communiceren
Wij bieden
- Een uitdagende functie en een informele werksfeer bij een efficiënte organisatie met korte
communicatielijnen
- De mogelijkheid je op basis van je persoonlijke competenties verder te ontwikkelen
- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een premievrij pensioen
Contact
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Tamara Heijkoop, HR Adviseur,
tel. 0168 – 414 300 of kijk op www.kolb.ch
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in een baan bij Kolb Nederland B.V. en wil je graag solliciteren?
Stuur jouw motivatie met cv naar: HR_NL@kolb.ch

