Kom bij ons werken!
Wij zijn opzoek naar een:
Onderhoudsmonteur
Wie zijn wij
Thomas

Regout

International

BV

is

een

sterk

groeiende

en

dynamische

producent

van

lineaire

bewegingssystemen zoals telescopische geleiders en gebalanceerde hoog-laag technieken. Onze
onderneming heeft een zeer rijke historie, neemt een leidende positie in binnen haar marktgebied en heeft
alle vakdisciplines van ontwikkeling tot productie en van inkoop tot marketing/verkoop in huis. We zijn een
wereldwijde toeleverancier in de B2B markt voor onder andere Porsche, Océ Technologies, Bruynzeel en Bott.
Het sterke innovatieve karakter en de vele investeringen in mensen en technologie zijn kenmerkend voor onze
onderneming. Thomas Regout International BV, een bedrijf dat niet stil staat, maar voortdurend zoekt naar
nieuwe kansen voor een glansrijke toekomst.

Wat is jouw DNA?

Hoe ziet je dag eruit?

Je hebt een technische opleiding afgerond op minimaal

Je voert zowel preventief als correctief mechanisch (en
elektrisch) onderhoud uit aan machines en installaties;

MBO niveau 4;
Je bent bereid om op onregelmatig tijden te werken

Je draagt zorg voor allround onderhoud waaronder

(eventueel in ploegendienst; incidenteel weekendwerk)

het uitvoeren van inspecties aan machines

en na een gedegen inwerkperiode bereid zijn tot het

Je analyseert en lost storingen op

vervullen van consignatiedienst;

Je verbetert onze machines/installaties;

Je hebt een proactieve houding en bent initiatiefrijk;
Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel;

Je begeleidt externe firma’s en nieuwe medewerkers met
technische ondersteuning;

Je hebt een flexibele instelling;
Je kunt constructief samenwerken;

Je werkt mee aan technologische vernieuwingen van een

Je hebt een hands-on mentaliteit;

modern machinepark;

Je bent dienstverlenend;

Je bent betrokken bij het plaatsen, verplaatsen en in
gebruik nemen van machines en installaties;

Je bent bereid tot het volgen van relevante opleidingen.
Je hebt kennis van of ervaring met:
hydrauliek/pneumatiek;
conventionele besturingen;
moderne besturingssystemen (waaronder S5/S7);
3D CAD systeem (Inventor) en See Electrical;
Microsoft Office, Word & Excel;
Engelse en Duitse taal

Wat bieden wij
Een uitdagende job, die heel flexibel ingevuld kan worden;
Een prettige werkomgeving in een solide bedrijf met een open cultuur en betrokken medewerkers;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
Wij stimuleren verdere interne of externe opleidingen.

Acquisitie van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Interesse?
Reageer dan snel via onderstaande contactgegevens! Neem
voor meer informatie contact op met onze HR-afdeling.
Stuur je motivatiebrief inclusief CV naar
jobs@thomasregout.com

