Helmond, november 2022
Tapetex is een dynamisch familiebedrijf dat sinds 1975 textiel wandbekleding ontwerpt en produceert voor de
internationale project markt en het hoogste segment van de residentiële markt. Tot onze klantenkring behoren onder
andere grote internationaal opererende bedrijven, hotelketens en diversen beroemdheden en koningshuizen.
Onze producten staan wereldwijd bekend als innovatief, kwalitatief en esthetisch van het hoogste niveau.
Ben jij benieuwd hoe wij van onder andere linnen en zijde prachtige wandbekleding maken?
Kijk dan snel of onderstaand profiel bij jou past!
ALLROUND MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST
De functie:
Jouw taak is het signaleren, analyseren en oplossen van alle voorkomende storingen aan verschillende machines en
technische installaties. Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het uitvoeren van technisch preventief onderhoud
en revisiewerkzaamheden. Buiten elektrotechnische, pneumatische en hydraulische werkzaamheden, zorg je ook voor de
installatie van productiemachines om het in-, om- en bijbestellen van productielijnen.
Het team van Technische Dienst is verantwoordelijk voor de meest uiteenlopende zaken die een productiebedrijf met
zich meebrengt. We zijn op zoek naar een flexibel persoon die zich graag breed ontwikkeld, geen dag is hetzelfde!
Functie-eisen:
• Je hebt een passende opleiding in elektrotechniek, werktuigbouwkunde of mechatronica
• Je hebt ervaring in een productie omgeving
• Je hebt kennis van besturingstechniek, mechanica, pneumatiek en hydrauliek
• Bij voorkeur ben je woonachtig in Helmond of nabije omgeving
• Je bent in het bezit van een rijbewijs
Wij bieden:
• Een schone werkomgeving met een zeer uitgebreid machinepark van de hoogste kwaliteit
• De mogelijkheid om door te groeien naar een leidinggevende functie
• Uitgebreide primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling
• Er wordt geïnvesteerd in training en opleiding om je steeds verder te ontwikkelen
• Een fulltime functie in een werkweek van 38 uur met een vast en kleiner team collega’s
(maandag / donderdag 08.00 - 16.15 uur en vrijdag 08:00 - 15:30 uur)
Solliciteer nu snel schriftelijk of via email en ontvang een mooie tekenbonus!
Tapetex BV, tav. Vera van den Broek, Churchilllaan 10, 5705 BK Helmond, jobs@tapetex.com.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

www.tapetex.com

@tapetexwallmaterials

