
DSM – Bright Science. Brighter Living.™
Koninklijke DSM is een ‘purpose-led’ wereldwijd bedrijf dat vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam 
leven. DSM stimuleert economische welvaart, milieuontwikkelingen en sociale vooruitgang om voor alle belanghebbenden duurzame waarde te creëren. DSM 
levert innovatieve bedrijfsoplossingen op het vlak van voeding voor mens en dier, persoonlijke verzorging en aromaproducten, medische apparatuur, groene 
producten en toepassingen, en nieuwe mobiliteit en connectiviteit. DSM en de hieraan gelieerde ondernemingen genereren een netto jaaromzet van ca. €10 
miljard met ongeveer 23.000 werknemers. Het bedrijf is beursgenoteerd op Euronext Amsterdam. Meer informatie vindt u op www.dsm.com.
 
Heb je enkele jaren werkervaring en zoek je naar een bedrijf dat jou de kans biedt om door te groeien en jezelf te ontwikkelen? Lees dan snel deze tekst!

Voor onze site in Waalwijk zoeken wij namelijk een
 

Technicus Werktuigbouwkunde
De site
Manufacturing Waalwijk is een onderdeel van DSM Neoresins+ (DNR). Deze BU produceert speciale watergedragen acrylaat emulsies and urethanes in Europe, 
China and the USA voor de coatings, lijmen en graphic arts markt. In Waalwijk werken ongeveer 450 FTE’s.
De site Waalwijk dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen en SHE requirements. Daarnaast voldoet Manufacturing Waalwijk aan de relevante manufex work 
processen op basis van uniforme standards en een “controlled change” cultuur.
 
De Waalwijk site bestaat uit 2 productie units met 10 productielijnen en een totale capaciteit van 100 kiloton per jaar, Daarnaast zijn er op de site diverse 
interne logistieke installaties, Utilities zoals stoomvoorziening, demiwater, chilled water, etc.  Laboratorium installaties, tankenparken, verpakkingslijnen en het 
hoofdkantoor van de BU.
 
Om zorg te dragen voor een goed(e) productieproces en utiliteitsvoorziening is het In goede technische staat brengen en houden van installaties en apparatuur 
van cruciaal belang. Maintenance dient te worden gepland en uitgevoerd volgens specificaties, met inachtneming van wettelijke en bedrijfsstandaarden.
 
Hoofdverantwoordelijkheden
•	 Coördineren	en	supervisie	van	uit	te	voeren	onderhouds-,	storings-,	inspectie-,	revisie-	en	modificatie/nieuwbouwwerkzaamheden.
•	 Uitvoering	van	het	preventief	periodiek	onderhoud	aan	apparatuur,	teneinde	deze	in	goede	staat	te	houden.	(uitvoeren	en	invullen	van	checklisten,		 	
 aftekenen uitvoeren en aftekenen van taken volgens voorgeschreven werkmethodieken.
•	 Storingsanalyse	over	de	aparatuur	in	zijn	toegewezen	werkgebied	om	betrouwbaarheid	te	verhogen
•	 Zorgen	voor	tijdig	herstel	van	installaties	door	uitvoeren	van	(“nood”)reparaties	in	overleg	met	afdelingsleiding	en/of	fieldplanner,	alsmede	het		 	
 uitvoeren van meer omvangrijke reparaties op daartoe geplande tijden
•	 Zorgen	voor	uitvoering	en		tijdige	oplevering	van	modificatie-	en	revisiewerkzaamheden,	op	basis	van	werkopdrachten
•	 Beoordelen	van	relevante	informatie	over	status	van	apparatuur	en	adviseren	over	te	nemen	maatregelen
•	 Geven	van	vaktechnische	aanwijzingen/instructies	technicians	en/of	monteurs	van	derden
•	 Zorg	dragen	voor	rapportage	van	de	uitgevoerde	werkzaamheden,	waaronder	gewerkte	uren,	gebruikte	materialen,	reparatietijd,	oorzaak	en	gevolg	ect.		
 in het maintenance informatie systeem
•	 Evalueren	van	onderhoudstops	en	rapporteren	van	bevindingen	naar	de	werkvoorbereiding	en	fieldsupervisor	en	site	inspector.	(eigen	rapportage	en		
 deelname in evaluatie meeting)
•	 Het	lopen	van	consignatiedienst
 
Ervaring
 
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die voldoen aan het volgende profiel:
•	 MBO	werk	en	denkniveau	op	werktuigbouwkundig	gebied	of	gelijkwaardig
•	 Kennis	en	vaardigheden	van	lastechnieken,	bewerkings	technieken.	
•	 Kennis	van	verschillende	onderhoudstechieken	en	onderhoudsconcepten.
•	 Basis	kennis	koeltechniek	en	stoomcondensaat	technieken.
 
Interesse in deze functie? 
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
Carrièremogelijkheden: Aanmelden (successfactors.eu)
 
Werken bij DSM betekent de kans om echt bij te dragen aan het verbeteren van de levens van mensen. Door uitdaging, carrièremogelijkheden en een 
inspirerende omgeving krijg je de kans jezelf persoonlijk te ontwikkelen. DSM erkent dat het succes van de onderneming afhangt van de verdere ontwikkeling 
en de betrokkenheid van onze medewerkers en streeft naar een eerlijk en concurrerend beloningsbeleid en het herkennen van individuele en team 
competenties en prestaties.
 
Referentie checks en een assessment kunnen deel uitmaken van de DSM Sollicitatieproces. Je wordt geïnformeerd indien dit vereist is.
 
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.


