BBL leerplek – Monteur Mechatronica
Morssinkhof Plastics Lichtenvoorde
Heb jij interesse om te werken in een dynamische industriële omgeving, waarbij je je bezig houdt met
technische uitdagingen? Wil je met jouw technische skills onze kunststofrecycling fabriek op rolletjes
laten draaien? Dan komen wij heel graag in contact met jou!
Wat ga je doen?
In deze leerwerkplek Monteur Elektrotechniek los je samen met je collega’s storingen op en voert
onderhoud en werkzaamheden uit aan diverse machines. Daarbij kun je denken aan extruders,
maalmolens en waslijnen. Je takenpakket ziet er als volgt uit:
✓ Oplossen van storingen aan machines;
✓ Overleg met collega’s van de TD wanneer er een storing is welke je niet op kunt lossen;
✓ Zorgdragen voor het correct en veilig uitvoeren van onderhoud aan machines;
✓ Je doet kennis op over veilig werken en de kwaliteitseisen voor elektrotechnische installaties en je
zet die kennis in bij je dagelijkse werk.
Waar zijn wij naar op zoek?
Je hebt net als wij een flexibele, mensgerichte en gedreven instelling daarnaast zoeken wij;
✓ Een gemotiveerde medewerker, die bereidt is te leren;
✓ Je volgt een BOL- of BBL-traject of gaat deze beginnen.
✓ Je hebt interesse voor elektotechniek en lassen;
✓ Je werkt gestructureerd en zelfstandig;
✓ Je bent geen stilzitter, maar echt een aanpakker;
✓ Minimaal een vmbodiploma;
✓ Technisch inzicht; jij wilt weten hoe dingen werken en vindt het leuk om apparaten en installaties
aan de praat te krijgen.
Wat kunnen we jou bieden?
✓ Werken met moderne machines en apparatuur;
✓ De ruimte om je persoonlijk verder te ontwikkelen;
✓ Leuke collega’s die bereid zijn om jou alles te leren;
✓ Een gezellige werksfeer; er is altijd ruimte voor plezier;
✓ Een mooi salaris dat iedere laatste week van de maand op je bankrekening staat;
✓ Een werkplek waarbij jij bijdraagt aan een circulaire toekomst!
Waar ga je werken?
Je gaat werken bij Morssinkhof Plastics te Lichtenvoorde. Morssinkhof plastics Lichtenvoorde maakt
deel uit van de Morssinkhof – Rymoplast groep en is in Europa een toonaangevende speler op het
gebied van kunststofrecycling. In totaal werk je samen met zo’n 120 mensen waarbij we een informele
sfeer belangrijk vinden en we met ons allen de handen uit de mouwen willen steken. In ons team is de
Achterhoekse no-nonsense mentaliteit kenmerkend. Het is onze intentie om een langdurige
samenwerking met elkaar aan te gaan.
Ja, ik wil deze baan!
Stuur snel jouw cv naar; hr@morssinkhofplastics.nl en overtuig ons ervan waarom jij onze nieuwe
collega in Lichtenvoorde moet worden! Twijfel je nog? Bij ons kun je ook een dag meelopen om zelf te
kijken of je het leuk vindt.
Hopelijk zien we je snel in de dynamische wereld van de kunststofrecycling!
Acquisitie voor deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

