
DSM – Bright Science. Brighter Living.™
Koninklijke DSM is een wereldwijd, ‘purpose-led’ bedrijf dat vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam 
leven. DSM streeft ernaar om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren. Met zijn producten en oplossingen gaat DSM enkele van ’s werelds grootste 
uitdagingen aan en creëert tegelijk economische, milieutechnische en maatschappelijke waarde voor al zijn belanghebbenden – klanten, medewerkers, 
aandeelhouders en de samenleving in haar geheel. DSM levert innovatieve oplossingen voor voeding, diervoeding, persoonlijke verzorging en aroma’s, 
medische apparatuur, groene producten en toepassingen, en nieuwe mobiliteit en connectiviteit. DSM en de hieraan gelieerde ondernemingen genereren met 
ongeveer 23.000 werknemers een netto jaaromzet van ca. €10 miljard. Het bedrijf werd in 1902 opgericht en is beursgenoteerd op Euronext Amsterdam. Meer 
informatie vindt u op www.dsm.com.
 
Voor de productielocatie Waalwijk is er een vacature ontstaan voor een
 

Maintenance Technician E&I
 
Als Maintenance Technician kom je terecht in een betrokken en enthousiast team, in dagdienst functie met hoge mate van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Je kunt werken aan uitdagende projecten en kansen om duurzaam inzetbaar te zijn

Tevens zie je toe op de naleving van Life Saving Rules, SHE-, bedrijfs-, hygiëne-, milieu-, en ARBO- en veiligheidsvoorschriften en –instructies. Je zorgt mede 
voor een veilige werkomgeving. Je rapporteert aan de Maintenance Fieldsupervisor E&I.
 
Jouw verantwoordelijkheden zijn:
       Het uitvoeren van inspecties aan productie-installaties en randapparatuur.
       Beoordelen van de staat van onderhoud a.d.h.v. controle lijsten en eigen inzicht.
       Verhelpen van storingen en plegen van onderhoud op E&I-gebied aan productie-installaties
       Lokaliseren van storingen/storingsoorzaken, beoordelen van aard en omvang, bepalen herstelurgentie
       Herstellen van (dreigende) mankementen voor zover dit direct mogelijk is
       Uitvoeren van preventief of correctief onderhoud op daartoe geplande tijden
       Het in inbedrijfstellen van gemodificeerde en nieuwe systemen.
       Testen en inspecteren van laagspanningsinstallaties volgens NEN1010 en NEN3140.
       Het lopen van consignatiediensten(Storingsdiensten)
       Samen met je collega’s werk je continu aan procesverbeteringen.
       Samen werk je aan een veilige, nette en goed georganiseerde werkomgeving en zorgt daarbij voor een correcte procesadministratie.
       Je werkt proactief samen met andere afdelingen zoals: productie, kwaliteitsafdeling, en Support. Je rapporteert aan de Maintenance Fieldsupervisor E&I.
       Je bent medeverantwoordelijk voor de geleverde kwantiteit en kwaliteit van de contractors.
       Je draagt zorg voor de ontwikkeling van preventieve, predictieve & correctieve werkstroom. Uiteraard is continue verbetering via de Lean methodologie,  
           een onderdeel van je werk.
 
Gevraagd
       Je hebt MBO werk en denkniveau in de richting van Electrotechniek en Meet- en Regeltechniek.
       Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in E&I-werkzaamheden en bent bekend met PLC’s, procescomputers, gasdetectiesystemen, sensoren en    
 procesautomatisering.
       Vanwege jouw ervaring in bijvoorbeeld de chemie, olie & gas industrie, Food/Non-Food,  ben je bekend met de risico’s van chemische installaties; een   
 sterke focus op veiligheid  is een vereiste.
       Je bent een teamplayer die goed in staat is om samen met anderen een optimaal resultaat te bereiken.
       Verder ben je nauwkeurig, flexibel, resultaatgericht, open en eerlijk en collegiaal.
       Je bent communicatief vaardig, hebt coördinerende kwaliteiten en bent een voorbeeld voor anderen.
       Je bent proactief, hebt sterk analytisch vermogen en denkt resultaat- en oplossingsgericht.
       Je bent bereidheid tot overwerk c.q. geen 9 tot 5 mentaliteit en deelname in consignatiediensten.
       Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en tevens goede beheersing van de Engelse taal.
 

Interesse in deze functie? 
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
Carrièremogelijkheden: Aanmelden (successfactors.eu)

Koninklijke DSM is een werkgever die gelijke kansen biedt en aan positieve discriminatie doet, en alle gekwalificeerde sollicitanten worden beoordeeld zonder 
te kijken naar ras, kleur, religie, geslacht, nationaliteit, leeftijd, beschermde veteranenstatus, status als gekwalificeerde persoon met een beperking, of enige 
andere door de wet beschermde eigenschap.


