Het is meer
dan een deur ...

‘Het is ook elke dag
gaan werken met een glimlach’
Theuma zoekt jou!
Theuma is één van de grootste producenten van deursets (binnendeuren en kozijnen)
in Europa en heeft 250 enthousiaste medewerkers verdeeld over België (Bekkevoort) en
Nederland (Nijkerk). Met een innovatief en kwalitatief hoogwaardig productassorti-ment,
een sterk productie-apparaat én doorgevoerde investeringen in digitalisering, wil Theuma
een betrouwbare partner zijn voor haar klanten. Om de continue groei te blijven verzekeren
zijn we momenteel op zoek naar een ...

Mechanisch Monteur
Functiebeschrijving

Als mechanisch monteur ben je verantwoordelijk
voor het in goede staat houden van het mechanische
en elektrotechnische deel van het machinepark
zodat storingen worden voorkomen of snel worden
opgelost met als doel de continuïteit van de productie
zoveel mogelijk te waarborgen. Je spoort daarbij de
oorzaak van de storing in het machinepark en de
bedrijfsinstallaties op. Hierbij raadpleeg je relevante
tekeningen, schema’s en onderhoudshistorie en
past deze indien nodig aan. Je verzamelt en bestelt
onderdelen en componenten bij externen binnen
de vastgestelde limiet. Daarbij houd je ook de
vooraf bepaalde voorraadhoogte van (reserve)
onderdelen op peil. Ook het herstellen en vervangen
van onderdelen en componenten, en daarbij derden
inschakelen indien de storing in de elektronische
besturing zit, behoort tot je takenpakket. Je stelt
het preventief onderhoudsplan op incl. budget,
biedt dit ter goedkeuring aan de site director aan
en bewaakt het overzicht ervan. Het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden door controle op slijtage,
breuk en veiligheid volgens het onderhoudsschema
neem je voor je rekening. Je voert interne
kalibratieprocedures uit i.s.m. een extern bureau.
Daarnaast sta je in voor het bijhouden van uren- en

Wij zoeken collega’s
kijk op www.werkenbijtheuma.nl

materiaalverantwoording alsook het (laten) naleven
van de bedrijfsvoorschriften inzake veiligheid, milieu,
kwaliteit en normeringen.

Profiel

Je hebt een MBO+/HBO - niveau in een technische
richting: mechanisch en elektrotechnisch en
volgt of hebt de verplichte bijscholing w.o. NEN,
veiligheid en aanvullende cursussen (pneumatiek,
hydrauliek) gevolgd. Je kan zowel zelfstandig
werken als in teamverband. Je bent iemand met een
verantwoordelijkheidsgevoel die accuraat te werk gaat
en die steeds het overzicht behoudt. Daarnaast ben je
resultaatsbewust en klantgericht.

Aanbod

Deze functie bevat veel mogelijkheden tot initiatief en
zelfontplooiing en biedt reële groeikansen in het kader
van de verdere groei van Theuma op nationaal en
internationaal gebied.

Interesse?

Solliciteer vandaag nog en mail je CV en motivatiebrief
naar sabrina.weckx@theuma.com

