Maintenance Engineer E&I
Voor een fabriek in Zeeland zijn wij op zoek naar een Maintenance Engineer E&I

Vacature omschrijving
Binnen deze functie ligt jouw focus op het eﬀectief onderhouden van elektrische installaties en
instrumentatie zodat betrouwbare operatie van de bijbehorende fabrieken (Styreen, Ethylbenzeen en
Cumeen) mogelijk is. Je zorgt voor heldere werkafspraken voor de uitvoering en controle van zowel
reactief- als preventief onderhoud. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de equipment prestaties op
het gebied van technische betrouwbaarheid en onderhoudskosten. Om te zorgen dat je de juiste
ondersteuning kunt bieden aan de technicians behorend bij dit vakgebied, heb je gedegen kennis en
ervaring met name op elektrisch gebied nodig.
 Het werkproces inrichten met het doel een eﬀectieve planning en organisatie te hebben.
 Voortgangsbewaking- en workload rapportage met betrekking tot reactieve- en preventieve
activiteiten.
 Schedule ondersteuning, grip krijgen en houden op werkzaamheden/projecten, middelen en tijd.
 Na escalatie, technische problemen structureel oplossen.
 Draagt technische kennis uit in zijn/haar team en fungeert als vraagbaak.
 Leidt/Neemt deel, aan maintenance / reliability gerelateerde Root Cause analyses.
 Geeft op basis van zijn expertise ondersteuning naar projecten indien benodigd.
 Assisteert de PPM Coordinator bij het opzetten van het preventief onderhoudsprogramma.
 Zorgt dat reliability / long-term cost of ownership wordt meegenomen in de inkoop voorwaarden.
 Zorgt voor optimalisatie van materiaalvoorraad / spare parts.
 Functioneert als installatieverantwoordelijke (IV) voor electrische installaties binnen afdeling;
 Verantwoordelijk voor aanstellingen IV-ers, VOP-ers & VPers. Op basis van NEN 3140.
 ATEX focal point. Op de hoogte blijven en implementeren van regelgeving op het gebied van
elektrische installaties en instrumentatie.

Je proﬁel
 Bachelor of Master opleiding (elektrotechniek) met reliability, engineering, manufacturing of andere
relevante ervaring
 Vloeiend in Nederlandse en Engelse taal

Wat bieden we
Goede en ﬂexibele arbeidsvoorwaarden
Referentie: 2613
Projectfase: Maintenance
Discipline: Electrical, Instrumentation
Functie: Engineer
Functie niveau: Senior, Medior
Regio: (NL) Zeeland

Opleiding: Bachelor
Ervaring: 3-8 jaar, 8-15 jaar, 15+ jaar
Contracttype: Intentie vast dienstverband
Geplaatst: 15-09-2022
Adviseur: Eugene de Vetter
Telefoon: +31 (0) 115 820 202
Mobiel: +31 (0) 630 386 076
E-mail: edv@nouvall.com

