
HEIDELBERGCEMENT GROUP is de grootste producent van granulaten ter wereld en een belangrijke speler in de productie van beton en cement. Om dit 
resultaat te realiseren, kan HeidelbergCement op het commitment van 59.000 medewerkers rekenen in 60 landen op 5 continenten.
In de Benelux opereren wij onder de namen CBR (BE) en ENCI (NL) voor de cement activiteiten, Inter-Beton (BE) en Mebin (NL) voor de beton en SAGREX (BE 
& NL) voor het aggregaten segment.

Veiligheid is onze top prioriteit en start met onze eigen medewerkers! Door hen een veilige werkplaats op onze Benelux sites aan te bieden, beperken wij 
het risico op ongeval, letsel en beroepsziekte.

HeidelbergCement Benelux biedt een competitief en flexibel salarispakket, afgestemd op individuele noden. Welzijn projecten worden niet vergeten, om 
bij te dragen tot een betere work-life balans. Groeiopportuniteiten worden aangemoedigd, ook internationaal! Door het implementeren van het werkple-
kleren model (70-20-10), betrekken wij onze werknemers in hun eigen ontwikkeling.

Wilt u samen met uw collega’s een betere toekomst opbouwen door onze duurzaamheidsstrategie te ondersteunen? 
Kom dan nu ons Benelux team vervoegen!

We zijn op zoek naar een:

Maintenance Engineer 
Locatie: Rotterdam 

ENCI behoort tot HeidelbergCementGroup, wereldwijd topspeler op gebied van aggregaten, cement en ready mixed concrete met ruim 3000 locaties verdeeld 
over zo’n 60 landen.

De productielocaties van ENCI in Rotterdam en IJmuiden zijn ondergebracht in de organisatorische eenheid Bedrijven West. De ondersteunende afdelingen, 
Technische Dienst, Controlling,  Human Resources alsook de management assistent, werken voor beide locaties.

De afdeling
De afdeling Technische Dienst is verantwoordelijkheid voor het beheer en het technisch functioneren van beide installaties. Er bestaat een operationele, nauwe 
relatie met inkopers en engineers. De Technische Dienst bestaat uit 24 personen verdeeld over de disciplines Maintenance Control Centre (MCC), Werkvoorberei-
ding en Magazijnen.

Het MCC bestaat uit 7 medewerkers, waarvan er 3 werkzaam zijn op locatie Rotterdam.
 
De functie
Als Maintenance Engineer ben je verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van onderhouds-, reparatie- en nieuwbouwwerkzaamheden aan ons 
productie apparaat, onze gebouwen en onze terreinen. Dit zowel op werktuigbouwkundig, elektrotechnisch als civiel gebied, waarbij de focus op het elektro-
technisch gebied het grootst zal zijn.

Je belangrijkste taken:
 Optimalisatie van installatiebeheer en onderhoudsmethodiek (Risk Base Maintenance)    Projectleider van en/of deelname in (multidisciplinaire) projecten, 
meerdere naast elkaar lopend    Trouble shooting op het gebied van onderhoud en proces    Mede opstellen van investeringsaanvragen    Mede verkrijgen / 
actualiseren van diverse wettelijke certificeringen    Documenteren van technische gegevens, processen, instructies, enz    Selecteren, inschakelen en aan-
sturen van externe firma’s    Toezien op naleving van ARBO-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

Je onderhoudt hiervoor contacten met diverse interne afdelingen maar ook met externe firma’s, overheid en certificerende instanties.

Vereisten 

Jouw Profiel
•	 Opleiding:	HBO	denk-	en	werkniveau,	bij	voorkeur	op	E-gebied	of	Mechatronica,	of	met	de	bereidheid	tot	het	volgen	van	relevante	
 W en/of E-opleiding.
•	 Ervaring	:	Enkele	jaren	relevante	werkervaring.
•	 Ervaring	met	hoogspanning	is	een	sterke	pré,	evenals	ervaring	als	Installatieverantwoordelijke.
•	 Talen	:	Nederlands,	Engels	en	Duits	(pre)	in	woord	en	geschrift	.
•	 Automatisering	:	Office,	SAP	en	MS	Projects	(pre).	

Je bent een teamspeler en je communiceert gemakkelijk op alle niveaus. Je handelt servicegericht en op jouw werk valt weinig aan te merken. Van jou wordt 
gezegd dat je een echte “regelaar” bent en een flexibele instelling hebt. Je houdt gemakkelijk overzicht over een grotere hoeveelheid verschillende zaken. Je 
gedrevenheid en motivatie maken van jou een initiatiefrijk en ondernemend persoon. 
 

Ons aanbod
Wij bieden een boeiende functie met veel verantwoordelijkheid in een dynamische omgeving en met een goed salaris. Ons bedrijf kenmerkt zich door een 
informele sfeer met aandacht voor onder meer veiligheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. 

Geïnteresseerd in onze functie?
Maak	dan	van	onderstaande	link	een	kopie	om	direct	via	onze	eigen	site	te	reageren:
https://heidelbergcementbenelux.recruitee.com/o/maintenance-engineer-e-enci-rotterdam/c/new


