
C. van Heezik B.V. is gevestigd te Utrecht, sinds 1860 is dit familiebedrijf actief in de Transport en Logistieke dienstverlening. De groep 
bestaat uit drie vestigingen; C. van Heezik Twinlogistiek, C. van Heezik Vrieslogistiek, C. van Heezik Papierlogistiek, ieder met een 
eigen verantwoordelijkheid voor hun specialisatie.

C van Heezik Papierlogistiek is uniek gepositioneerd in Europa. De nabijheid van Rotterdam en Antwerpen, een eigen haven voor 
binnenvaart, eigen railaansluiting en eigen transport voor aanvoer en distributie bieden opdrachtgevers van over de hele wereld de 
ideale combinatie om hun afnemers in Europa van rollen en gesneden paperboard te voorzien.

Met 3 machines worden per jaar 50.000 ton vellen gesneden. Ruim 150.000 ton wordt als rollen doorgeleverd aan grote afnemers. 
C van Heezik Papierlogistiek biedt de hoogste flexibiliteit en de kortst mogelijke doorlooptijd van order naar levering. C van Heezik 
Papierlogistiek heeft focus op betrouwbaarheid en kwaliteit en is BRC-IoP gecertificeerd. Zie voor meer informatie hierover op de 
pagina contact.

Voor C van Heezik Papierlogistiek zijn we op zoek naar een:

Storing/- en onderhoudsmonteur
De functie
 Verhelpen van mechanische en elektrotechnische storingen aan de machine’s.
 Onderhouden en repareren van hydraulische en pneumatische installaties;
 Verwisselen en afstellen van onderdelen en gereedschappen;
 Maken van onderdelen volgens tekening, schets, model of mondelinge richtlijnen, met vaak grote nauwkeurigheid;
 Uitvoeren van preventieve onderhoudsinspecties en reparaties uit aan alle machines.
 Zorgdragen voor eindcontroles op de werking van gerepareerde machines en units.

WAT VRAGEN WE VAN JE? 
 Een opleiding op minimaal MBO niveau 3, richting werktuigbouw of mechatronica.
 Bij voorkeur tussen de 2 en 5 jaar ervaring met machine onderhoud (het liefst in de voedingsmiddelenindustrie
 Bij voorkeur kennis van NEN1010/3140.
 Sterke communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan, goed salaris,  werken in een leuk team en uitzicht op een vaste aanstelling. We zorgen uiteraard dat je salaris 
elke 4 weken op tijd wordt uitbetaald met alle uren die je hebt gewerkt.

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.cvanheezik.nl/vacatures/


