MONDO MINERALS is een vooraanstaande producent van kwalitatief hoogwaardige talkproducten
voor onder andere de papier-, verf-, plastic-, en levensmiddelenindustrie.
Om de beschikbaarheid van de fabrieksinstallaties in de productie te waarborgen door middel van
veilige, efficiënte en kostenefficiënt onderhouden installaties zijn wij op zoek naar een Mechanical
Maintenance Employee voor onze locatie in Amsterdam.
Geschikte kandidaten zijn teamplayers met uitstekende communicatieve, technische en analytische
vaardigheden die bereid zijn om een hands-on rol op te pakken. Bovendien beschikt de juiste
kandidaat over een hoge mate van praktisch inzicht, hij of zij is veiligheidsbewust, flexibel,
stressbestendig, pro-actief en toont initiatief. Hij/zij zal rapporteren aan onze Technical Services
Manager.
Wij bieden een uitdagende functie met onwikkelings- en opleidingsmogelijkheden met competitieve
arbeidsvoorwaarden en een werkomgeving die continue in ontwikkeling is.
De functie:
Voor de locatie in Amsterdam zoeken we een Mechanical Maintenance Employee op fulltime basis.
Als Mechanical Maintenance Employee ben je verantwoordelijk voor het in stand houden en
verbeteren van de installaties.
Hoofdtaken:
 Het oplossen van mechanische en/of pneumatische storingen
 Het in stand houden en verbeteren van de installaties, gebouwen en terreinen
 Het up to date houden van de mechanische en pneumatische tekeningen en documentatie
 Het begeleiden en ondersteunen van externe partijen
 Participeren in de consignatie dienst
 Het schrijven van werkvoorschriften
 Het up-to-date houden van een onderhoudsplan / strategie m.b.t.: time, condition en breakdown
maintenance
ste
 Opleiden van productiepersoneel met betrekking tot 1 lijns onderhoud
 Bijhouden van het maintenance informatie systeem
 In stand houden en optimaliseren van het (reserve) onderdelenmagazijn
Opleiding en ervaring
De kandidaat die wij zoeken is in bezit van een MBO diploma op niveau 4 op werktuigbouwkundig
gebied en bij voorkeur ook in bezit van een heftruck- en BHV diploma. Daarnaast ben je bereid om je
verder te blijven ontwikkelen met vakgerichte opleidingen zoals elektrisch schakelen en je hiermee te
ontwikkelen tot een allround Maintenance Employee. Je hebt eerder gewerkt in een productie
omgeving en een goed storing oplossend vermogen. Naast ervaring met lassen (TIG, MIG en
electrode), heb je kennis van pneumatiek, hydroliek en roterende onderdelen. Verder is ervaring met
bankdraaien een pre.
Wij bieden
Naast een goede beloning bieden wij een premievrijpensioen, bedrijfsspaarregeling en 31 vrije dagen.
Informatie en sollicitatie
Heb je vragen over de vacature of wil je graag solliciteren, stuur dan een email met motivatie en je cv
naar tamara.middelhoven@mondominerals.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

