Vacature

Bij Albemarle in Amsterdam werken circa 450 medewerkers en worden katalysatoren
geproduceerd voor het maken van schone brandstoffen. Bij ons staat milieu, veiligheid en
gezondheid centraal. Binnen de afdeling Maintenance is een vacature ontstaan voor een:

Monteur E&I
Als Monteur E&I zorg je ervoor dat alle mogelijke technische installaties, systemen en
apparatuur optimaal functioneren. Je handelt hierbij conform onze bedrijfs-, milieu- en
veiligheidsvoorschriften.
De functie bevat de volgende taken:
• Repareert, onderhoudt en kalibreert technische installaties, systemen, apparatuur en
gereedschappen;
• Test technische installaties, systemen, apparatuur en gereedschappen;
• Analyseert en verhelpt storingen;
• Voert aanpassingen uit en/of renovaties van bestaande apparatuur volgens Management
of Change (MOC) procedures;
• Verricht periodieke veiligheidsmetingen,
• Past meet- en regeltechnische kennis toe,
• Geeft advies vanuit de specifieke deskundigheid m.b.t. storingen en onderhoud,
• Geeft instructies over het gebruik van apparatuur;
• Geeft advies bij selectie en aanschaf van apparatuur;
• Werkt tekeningen in concept bij;
• Draagt in deze functie actief het veiligheidsdenken uit en laat dit zien in gedrag;
• Neemt deel aan consignatiediensten.
Functie-eisen:
• MBO 4 niveau Electrotechniek/Instrumentatie (of vergelijkbare) opleiding;
• Minimaal 3 jaar werkervaring;
• Kennis van- en ervaring met meet- en regeltechniek in de procesindustrie: drukmeters,
flowmeters en temperatuurmeters
• Kennis en vaardigheden m.b.t. onderhoudstechnieken, kalibratie en storingen;
• Kennis van milieu-eisen, kwaliteits-, veiligheids- en ARBO-normen;
• Kennis van informatie-systemen, waaronder SAP;
• Teamplayer, servicegericht en vindingrijk;
• Initiatiefrijk;
• Stressbestendig;
• Analytische vaardigheden en probleemoplossend vermogen;
• Je gaat pragmatisch en gestructureerd te werk.
Inlichting:
Voor aanvullende informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met
Cor Stam, Teamleader Maintenance tel. 020-6347190 of e-mail cor.stam@albemarle.com
AIs je wilt solliciteren, dan kan dit via de Albemarle Corporation website.
albemarle.com/career Hier vindt u de Monteur E&I vacature (REQ-3110)
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