Empowering your business
EMMTEC services ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van hun bedrijfsprocessen. We leveren utilities en
services op het gebied van engineering, laboratorium en logistiek. Van energie tot water, van tankcleaning
tot warehousing en van procesautomatisering tot laboratoriumanalyses: wij bieden oplossingen die
bedrijven sterker, slimmer en efficiënter maken. Vanuit het emmtec Industry & Businesspark in Emmen voeren
we diensten uit in heel Nederland. Er werken ongeveer 300 mensen bij EMMTEC services.

Voor onze afdeling Utilities zijn we op zoek naar een:

Technisch Specialist Werktuigbouwkunde (Wtb)
Ben jij de Technisch Specialist Wtb met de capaciteiten
en drive om onze installaties te onderhouden en te
verbeteren? Ben jij in bezit van een rijbewijs en beheers
jij de Nederlandse, Engelse en Duitse taal? Lees dan
snel verder!
Wat ga je doen?
Als Technisch Specialist Wtb beheer je technische
installaties met groot afbreuk risico (< 5 miljoen
per incident). Je analyseert storingen en incidenten
en geeft advies over mogelijke verbeteringen. Als
deelprojectleider ben je verantwoordelijk voor het
slagen van investeringen binnen budget, tijd en
zonder veiligheids- of milieu-incidenten. Je bent in staat
om leiding te geven aan medewerkers, derden of
contractors bij het uitvoeren van preventief onderhoud
of projecten. Je werkt samen met de collega’s van de
afdeling Bedrijfsvoering en stemt de planning van jouw
werkzaamheden met hen af.
Wie zoeken wij?
Als Technisch Specialist Wtb:
• heb je minimaal een mbo-opleiding Werktuigbouw
niveau 4 afgerond. Echter, door jouw ervaring
functioneer je op een hbo werk- en denkniveau.
Ervaring met SAP-PM is een pré, maar geen must;
• ben je in het bezit van een rijbewijs B;

• h eb je ervaring met het coördineren van
projectmatig werken;
• ben je veiligheidsbewust;
• beschik je over een aantal jaren relevante
werkervaring, in het bijzonder op het gebied van:
- Utilities installaties zoals perslucht, stoom,
aardgas, afvalwaterzuivering, koeltechnieken,
waterbehandeling, gasturbine, enz.;
- appendages, zoals pompen, veiligheden, kleppen,
enz.;
- het beoordelen van las technieken;
- het beoordelen van Pressure Equipment Directive
(PED).
Wat bieden wij?
EMMTEC services biedt je een snel ontwikkelende
werkomgeving en de kans om met grote inhoudelijke
betrokkenheid te opereren. Bovendien lever je
een bijdrage aan duurzame projecten met grote
maatschappelijke én financiële belangen, want je
bent mede verantwoordelijk voor de prestaties van een
bedrijf met een omzet van € 60 miljoen.
Het gaat om een fulltime baan van 38 uur per week. Je
standplaats is Emmen.

Meer informatie of solliciteren?
Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan je cv en
brief naar hrm@emmtec.nl of naar EMMTEC services,
afdeling HRM, Eerste Bokslootweg 17, 7821 AT Emmen.
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Richard de Haan, Assetmanager EMMTEC
Services, via telefoonnummer 06 47 90 51 44. Voor
meer informatie over de procedure kun je terecht bij
Adri Waninge, Manager HRM, via 06 22 23 73 67
of solliciteer direct via hrm@emmtec.nl.
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Eerste Bokslootweg 17
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www.emmtecservices.nl

