
Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 60 jaar expertise wil het bedrijf enkele 
van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
klimaatbestendige steden en betere bouwprestaties. Wavin wil bijdragen aan positieveveranderingen in de wereld en doet dat door het 
bouwen van gezonde, duurzame omgevingen. Het hoofdkantoor van Wavin wereldwijd is gevestigd in Amsterdam. Het Europese (EMEA) 
hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle. De vestiging van Wavin Nederland B.V. bevindt zich in Hardenberg. Wavin Nederland B.V. heeft onge-
veer 385 medewerkers, verdeeld over de hoofdvestiging in Hardenberg en 15 filialen verspreid over Nederland. Wavin maakt deel uit van 
Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld 
verbeteren. Orbia heeft ruim 22.000 medewerkers wereldwijd en samen dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. 
Dit doen we door onze kennis, middelen en ideeën in te zetten om duurzame oplossingen te bieden.

Onderhoudsmonteur (1 FTE) 
Ben jij niet bang voor complexe machine storingen en zoek jij graag naar verbeteringen? 

Dan is onze vacature als onderhoudsmonteur wat voor jou! 

Jouw uitdaging:
Als onderhoudsmonteur word je onderdeel van het team Technische Dienst in Hardenberg. Je werkt in een semi continu 2 ploegen-
dienst en rapporteert aan de teamleider TD. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor oplossen van storingen en het verbeteren van 
onze machines. Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Wij zoeken dan ook iemand die mee wil gaan met de verandering binnen de 
organisatie.

Jij kan: 
 Uitvoeren van preventief onderhoud aan machines en installaties     Uitvoeren van periodieke inspecties en beoordelen van de staat 
van onderhoud     Verrichten van diverse onderhoudswerkzaamheden en herstellen van (dreigende) mankementen voor zover dit 
direct mogelijk is     Verhelpen van storingen aan machines en installaties aan de hand van ontvangen meldingen van productie of 
leidinggevenden, zodanig dat de stagnatie tot en minimum beperkt blijft en het werk veilig kan worden hervat     Uitvoeren van mo-
dificatie-, revisie- en uitbreidingswerkzaamheden     Zorgdragen voor juiste gebruik en onderhoud van gereedschappen en meetap-
paratuur     Het toezicht houden op orde en netheid in de werkplaats en het naleven van de veiligheids- en milieuvoorschriften.

Jij bezit:
Afgeronde MBO 4 opleiding elektrotechniek of werktuigbouwkunde. • Enige werkervaring en je bent op zoek naar jouw tweede of 
derde stap in jouw loopbaan     Ervaring in het werken met onderhouds-/planningssystemen (Agility)     Je bent analytisch en pro-
bleemoplossend     Je bent een teamplayer en kan met verandering omgaan     Je werkt gestructureerd en kan prioriteiten stellen    
 Je beschikt over communicatieve vaardigheden en je bent flexibel     Kennis van kunstofverwerkende technieken is een pré.     
Kennis op het gebied van PLC’s en besturing     Kennis van Engels en Duits, zowel mondeling als schriftelijk.

Jij krijgt:
Een team met veel kennis, die ze graag op jou overbrengen     Een salaris vanaf €2.752,00 bruto per maand, afhankelijk van jouw ken-
nis en ervaring     Een internationale werkomgeving     Een tijdelijk contract van 40 uur per week, met intentie tot een vast contract 
na een jaar bij goed functioneren     Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden die horen bij onze OWASE cao. 

Om te solliciteren:
Stuur jouw motivatie en CV naar sollicitaties.nl@wavin.com o.v.v. WNL – onderhoudsmonteur. 


