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Locatie Wijster

Technicus EMRA (M/V)
Help jij mee aan een ongestoord onderhoudsproces?
Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Wij ontwikkelen ons nog steeds als betrouwbare,
klantgerichte dienstverlener op milieugebied. Ons bedrijf manifesteert zich meer en meer als een innoverende kracht in de
productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval. Wij verwerken op een vijftiental locaties onder meer het
afval van ruim 20 procent van alle Nederlandse huishoudens. Wij steken er al onze energie in om zoveel mogelijk uit dat afval te
halen. Letterlijk! Duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht zijn de kernwaarden die het richtsnoer voor ons dagelijks
handelen vormen. Ook is veiligheid een belangrijk onderdeel van het werk. Wij zijn op zoek naar iemand die daaraan zijn bijdrage
wil leveren. Iemand die - net als wij - energiek met milieu wil zijn.
Wij zoeken een technicus EMRA voor de afdeling Onderhoud, die samen met het team verantwoordelijk is voor het preventief en
correctief onderhoud. Met je collega’s zorg je ervoor dat de kwaliteit van de diverse elektrische en PLC-gestuurde installaties
behouden blijft. Dat levert een verhoogde inzetbaarheid en levensduur van die installaties op. Je zorgt er ook voor dat de
bedrijfsprocessen zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Veilig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid en
heeft altijd jouw topprioriteit. Samen met je collega’s creëer je en onderhoud je een veilige werkomgeving.
Wat ga je verder nog doen?
Je inspecteert en onderhoudt diverse elektrische en
PLC-gestuurde installaties. Veiligheid van jezelf en je collega’s
staat daarbij voorop. Je verhelpt zelfstandig storingen in de
storingsdienst. Je instrueert en begeleidt medewerkers van
ingehuurde firma’s, zodat zij de werkzaamheden uitvoeren
volgens de vastgestelde wettelijke normen.
Ben jij onze nieuwe collega?
Je hebt een afgeronde technische opleiding op MBO-niveau.
Daarnaast beschik je over relevante kennis en werkervaring op
het gebied van meet- en regeltechniek en besturingstechniek.
Je bent in het bezit van NEN 3140/NEN 3840 diploma. Je bent in
het bezit van een VCA-diploma.
Passen we bij elkaar?
Je kunt goed onder druk werken en bent in staat om problemen
snel te doorzien en te analyseren. Je bent een initiatiefrijke
teamspeler en je werkt resultaatgericht met oog voor kwaliteit.

www.attero.nl

Wat krijg je?
Uiteraard een passend salaris en een aantrekkelijke
resultaatafhankelijke uitkering. Daarnaast krijg je een
uitdagende baan met veel afwisseling en een plezierige
werksfeer met leuke collega’s.
Heb je interesse?
Bel gerust met Roel Eefting, teamleider Onderhoud in Wijster.
Hij is telefonisch bereikbaar op 06 50748120 of per e-mail via:
roel.eefting@attero.nl Wil je solliciteren? We horen graag snel
van je. Mail je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@attero.nl.
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet.

