
Chromalloy is een internationaal technologiebedrijf gespecialiseerd in innovatieve oplossingen op het gebied 

van gasturbinemotoren. Chromalloy is één van ‘s werelds grootste non-OEM aanbieders van geavanceerde coa-

tings, reparaties en vervanging van gasturbine onderdelen. Wij zijn het enige niet-OEM-bedrijf in de wereld dat 

coatings, reparaties, gietstukken, productie en revisies allemaal vanuit een enkele bron kan aanbieden. Wij zijn 

met meer dan 4000 collega’s elke dag bezig met nieuwe oplossingen voor Aero-, Militaire- en Industrial Gas Tur-

bines. Chromalloy Holland BV in Tilburg heeft ca. 160 medewerkers.
 
Wij zoeken voor onze afdeling Repairs een ervaren:

Onderhoudsmonteur
Wat ga je doen?
Als onderdeel van onze bedrijfskritische afdeling Maintenance & Facilities, ben je medeverantwoordelijk voor een betrouwbaar machi-
nepark en optimale bedrijfsbeschikbaarheid. Preventief en correctief onderhoud aan machines, gebouwen, installaties vormen de kern 
van je werkzaamheden. Als collega ben je de vaandeldrager voor onze Sequa core values: Veiligheid, Kwaliteit, Integriteit, Innovatie en 
Trots.           

Onze machines en installaties variëren sterk in leeftijd en complexiteit, dus aan uitdaging géén gebrek. Daarom combineer je een sterke 
technische achtergrond met oplossingsgericht denken en handelen. Je bent samen met de afdeling Operations verantwoordelijk voor 
de up-time van onze productieomgeving en het onderhoud van onze fabriek. Je installeert, configureert, repareert en onderhoudt een 
grote variëteit aan technische zaken.
 
Wat heb je voor deze functie nodig?
   Een HBO werk- en denkniveau, met een achtergrond in WTB, Mechatronica, Elektrotechniek of aanverwante opleidingen
   Ervaring in het oplossingen van storingen, uitvoeren van onderhoud
   Kennis van PLC, NC & PC’s systemen
   Configuratiekennis én mechanisch inzicht
   Planmatig ingesteld en in staat solitair te werken
   Bereid te werken in oproepdiensten
   Engels, goed zowel in woord als in geschrift.

Wat hebben wij jou te bieden?     
Een mooie functie binnen een internationaal concern met een diversiteit aan technieken en met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
en inbreng. Daarnaast een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO groot-metaal, 27 vakantiedagen, 13 ATV, consig-
natietoeslag, studieregeling, Fiscfree).

Ben jij klaar voor de uitdaging?
Denk jij aan bovenstaande functie-eisen te voldoen en ben je resultaatgericht, proactief, verbeteringsgericht solliciteer dan snel via: 
http://www.chromalloy.com/careers/


