
Dematic is an intralogistics innovator that designs, builds and supports intelligent, automated solutions for manufac-
turing, warehouse and distribution environments for customers that are powering the future of commerce. With en-
gineering centres, manufacturing facilities and service centres located in more than 25 countries, the Dematic global 
network of 10,000 employees has helped achieve more than 6,000 worldwide customer installations for some of the 
world’s leading brands. Headquartered in Atlanta, Dematic is a member of KION Group, one of the global leaders in indus-
trial trucks and supply chain solutions, and a leading provider of warehouse automation.

The Role 

Je zal hoofdzakelijk tewerkgesteld worden bij onze klant in Maasdam waar we instaan voor het onderhoud van een automatisch distributie- en 
opslag centrum en werkt daar samen in een groot team waar jullie de gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor:
  Het tot een minimum beperken van de downtime van de installatie
  Het verzekeren van de beschikbaarheid en de doorvoer van de material handling-installaties (pallet en dozentransport).
  een focus op continue verbetering (technisch en organisatorisch) in een KPI-gedreven en lean onderhoud 
 
Afhankelijk van je kennis en ervaring, die je bij deze job zeker zal verruimen, sta je in voor de uitvoering van het correctief en preventief 
onderhoud.
  De uitvoering van gepland onderhoud en reparaties zijn een belangrijke taak.
  Om stilstanden en onderbrekingen te voorkomen zal je naast het oplossen ook de fouten analyseren.
  Samen met je collega’s zal je een actieplan uitvoeren om defecten te voorkomen.
  Voor het oplossen van problemen kan je steeds terugvallen op collega’s en onze supportdiensten.
  Je zorgt ervoor dat de bestaande installatie documentatie up-to-date gehouden wordt en zorgt voor een correcte registratie van alle storingen. 

We verwachten dat je verantwoordelijk neemt over de installatie
  Je initieert verbeteringsprojecten zodat de maximale beschikbaarheid, veiligheid en efficiëntie van de installatie wordt gewaarborgd.
  Daarvoor zal je ook ownership nemen over een deel van de installatie of bepaalde technieken.
  Je verdiept je in de gedetailleerde functionaliteiten en de technische werkwijze
  Het gebruik van wisselstukken gebeurt op een efficiënte manier
  Rapportage over de status van je taak, uitgevoerde werken en de gebruikte onderdelen, gebeurt nauwkeurig in de CMMS.

What We Are Looking For 
  Je behaalde een diploma in een technische richting (onderhoudstechnieken, machinebouw, elektromechanisch of elektriciteit)
  Jouw algemene kennis over PLC’s is breed: Siemens Step7, Tia Portal, Movi tools
  Ook Fieldbus, Profibus, drivers, scanners, electrische schema’s behoren tot je kennisveld
  Werken met een oncall systeem is voor jou geen probleem
  Een probleem is voor jou geen hindernis maar een uitdaging. 
  Je werkt zowel autonoom als in team en voelt perfect aan wanneer je zaken moet escaleren.
  Je bent bereid om in shiften te werken
  Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.
  Het volledige naleven van alle veiligheidsregels en voorschriften zijn evident voor jou.
 
Wij bieden 
  Een open cultuur met collega’s gefascineerd door technologie. 
  Een beursgenoteerd internationale organisatie waarin er is ruimte voor initiatief en overleg.
  De kans uw horizon te verbreden met doorgroeimogelijkheden, en natuurlijk een aantrekkelijk salarispakket.

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://jobsen-dematic.icims.com/jobs/12087/electro-mechanical-engineer/job?mobile
=false&width=970&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120


