Je bent toe aan een nieuwe stap in je carrière en je wilt in een dynamische omgeving werken? Bij een
familiebedrijf dat in heel Europa actief is en dat interessante taken en uitdagingen biedt? Je deelt onze
bedrijfswaarden van respect, commitment en duurzaamheid? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Voor de Elektro Technische Dienst (ETD) binnen de afdeling Productie van WEPA Nederland B.V.
zoeken wij een collega:

Technicus E/I/A
Fulltime, dagdienst met consignatiedienst
Welkomstbonus: € 1.000,- bruto

Functie:

Profiel:

•

•

Je hebt minimaal MBO-4 werk- en
denkniveau met een afgeronde opleiding in
Elektrotechniek, Energietechniek of
Besturingstechniek.

•

Bereikbaarheid van 30 minuten i.v.m.
consignatiedienst.

•

Je hebt kennis van- en/of interesse in
procesbesturingssystemen als Siemens, ABB
en Emerson. Kennis van meet en
regeltechniek en procesmatige regelkringen.

•

Als Technicus E/I/A ben je bezig met
onderhoud, inspecties en het lokaliseren en
verhelpen van storingen aan onze productie
proces installaties op het gebied van
elektrotechniek, besturingstechniek,
instrumentaria en meet & regeltechniek.
Daarnaast lever je een actieve bijdrage om niet
alleen de procesinstallatie in stand te houden,
maar ook technische verbeteringen /
optimalisaties te realiseren. Dit initieer en/of
begeleid je ook projectmatig.

•

Je bijt je vast in de technische uitdagingen
m.b.t. het maken van papier uit oud papier of
alternatieve grondstoffen.

•

Eigenschappen die jouw omschrijven zijn o.a.
open, collegiaal, samenwerkingsgericht,
flexibel, pro-actief en communicatief sterk.

•

Je neemt deel aan verbeterteams en traint en
ontwikkelt jezelf steeds verder.

•

Je werkt veiligheidsbewust, bent jong van
geest en hebt zin in een uitdaging.

Over ons:
De WEPA Groep is een middelgroot familiebedrijf dat al sinds 1948 als de „Westfälische Papierfabrik“ in
Arnsberg (Duitsland) gevestigd is. WEPA Nederland B.V. is sinds mei 2017 één van de dertien
vestigingen in Europa, waar we met ongeveer 170 van de 4.000 medewerkers elke dag met passie
hygiënepapier produceren. Dit doen we al meer dan 85 jaar met een enorme drive en uitzonderlijke
milieuprestaties. Met de merken Satino by WEPA en BlackSatino bieden we B2B klanten een duurzaam
assortiment voor hun toiletinrichting en zijn we hard op weg om onze circulaire ambities door middel van
kringloopsluiting met onze klanten waar te maken.
Reageer via e-mail met toevoeging van motivatie en een compleet CV.
Voor meer informatie over de functie en procedure kunt u terecht bij de afdeling P&O.
WEPA Nederland B.V.
Boutestraat 125 / Postbus 9013
6071 JR / 6070 AA Swalmen

E-mail: personeel@wepa.eu
Tel. +31 088-0183000
www.wepa.eu

