
Heb je interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar recruitment@nl.steinweg.com

C. Steinweg-Handelsveem is een internationale dienstverlener in de opslag, stuwadoring, expeditie en andere gerelateerde logistieke 
diensten. Dagelijks helpen we onze klanten om hun logistieke vraagstukken op te lossen,  door middel van standaard- en maatwerk op-
lossingen. We bieden onze klanten ook de mogelijkheid om gebruik te maken van extra dienstverlening zoals  het schoonmaken, bewer-
ken en verpakken van commodities. Door middel van innovatie en constante optimalisering van onze diensten streven we naar de hoog-
ste kwaliteit van dienstverlening om onze klanten te helpen. Naast onze vestigingen in Nederland hebben we wereldwijd vestigingen in 
Afrika, Azië, Zuid- en Noord Amerika, Midden Oosten en Europa. Binnen Steinweg werken we wereldwijd met 4500 collega’s.

 
Voor onze Technische Dienst Kranen zijn we op zoek naar een:

 2 Onderhoudsmonteurs, elektrisch 
(full time)

 
Op onze buitenlocaties in Rotterdam en overige locaties zetten wij kranen, spreaders en hijsmateriaal in voor het laden en lossen van 
schepen. Als onderhoudsmonteur kranen ben je verantwoordelijk voor het onderhouden, repareren/reviseren na certificeren en het op-
lossen van storingen aan onze havenkranen, spreaders en toebehoren. Daarnaast moeten de havenkranen en spreaders continue worden 
gemodificeerd en verbeterd om aan de normen van de huidige tijd te voldoen, ten einde de kwaliteit en de veiligheid te waarborgen.

De nadruk bij deze functie ligt op het gericht zoeken naar de oorzaken van storingen en het verhelpen van dien.
 
De belangrijkste taken en werkzaamheden zijn:
•              Preventief Onderhoud en reparatie van kranen, spreaders en toebehoren.
•              Gericht zoeken naar de oorzaken van storingen en het verhelpen van dien.
•              Uitvoeren van modificaties en aanpassingen aan kranen, spreaders en diverse toebehoren.
•              Regievoering en uitvoering van controles na onderhoudswerkzaamheden en/of reparatiewerkzaamheden door deerden.
•              Continue bewaken van de veiligheid van het rollen materiaal en indien nodig aanpassingen voorstellen en uitvoeren.
•              Zelfstandig voorbereiden en documenteren van de voorkomende werkzaamheden.
 
Wat verwachten we van je?
•              Je bent in het bezit van een afgeronde MBO opleiding; richting: elektra/elektrotechniek.
•              Je hebt ervaring met het werken met elektrische, mechanische en/of hydraulische bedrijfsinstallaties.
•              Werkervaring als servicemonteur op kranen is een vereiste.
•              Je hebt een flexibele werkhouding en bent servicegericht.
•              Geen 9-5 mentaliteit en bent oplossingsgericht.
•              In het bezit van een VCA certificaat.
•              Communicatief sterk , zelfstandig en praktisch ingesteld.
•              Je bent gedreven en hebt een passie voor elektra/elektrotechniek.
•              Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 
Wat bieden we jou?
•              Een uitdagende en veelzijdige functie in een dynamische organisatie.
•              Leuke collega’s.
•              De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.
•              Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
•              Full time.
•              Standplaats Rotterdam, Beatrixhaven.
 
 


