
  
Ter versterking van onze Technische Dienst zijn wij op zoek naar een ervaren 

Mechatronica Storing Monteur
32-40 uur per week

Wouter Witzel is al tientallen jaren een specialist in het ontwikkelen en produceren van vlinderkleppen. 

Aan klanten in de hele wereld levert het bedrijf aan de water- en drinkwaterbehandelingsindustrie, 

elektriciteitscentrales, de scheepsbouw, de (petro)chemische- en procesindustrie en de installatiesector. 

Hiervoor heeft ze een uitgebreid assortiment aan vlinderkleppen, terugslagkleppen, aandrijvingen en 

accessoires. Het bedrijf is onderdeel van het Deense AVK, een toonaangevende onderneming die 

flowcontrol-producten en in het bijzonder industriële afsluiters maakt. Desondanks heeft Wouter Witzel 

het karakter van een Twents familiebedrijf behouden. De ontwikkeling, engineering, fabricage en verkoop 

van onze producten vindt plaats in Losser. Meer dan 250 gekwalificeerde medewerkers staan hier klaar 

om elke klant een optimale oplossing te bieden voor ieder proces

De functie in het kort: 

In deze functie werk je samen met collega’s op de technische dienst. Als team zijn jullie verantwoordelijk 

voor uiteenlopende zaken, het beheer van de machine park en onderhoud. Binnen het team heeft een ieder 

zijn eigen specialisatie. Jouw specialisatie is het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden en 

het verhelpen van storingen aan machines, zowel mechanisch, hydraulisch, pneumatisch als elektrisch. 

Je taken:

- Via Ultimo aangeleverde opdrachten (volgens vastgestelde prio) zelfstandig uitvoeren, te weten 

 onderhouds- en herstelwerkzaamheden, modificaties en het verhelpen van storingen aan elektrische 

 installaties, machines en productietechnische automatiseringssystemen:

  • Lokaliseren, analyseren en repareren van defecten en storingen

  • Aandragen en eventueel uitvoeren van oplossingen 

  • In gebruik nemen en vrijgeven gerepareerde machines                                                                                                                                       

  • Bijdrage leveren aan de verbetering van machines / installaties

  • Elektrotechnisch onderhoud uitvoeren en de planning hiervoor maken

  • Af- en opschakelen van de elektrische machines en controle hierop

  • Bestellen van  elektrotechnische materialen en controle hierop

- Kennis van elektrische installaties ( NEN 3140) incl. certificaat;

- Veilig werken volgens Loto;

- Lezen van elektrische, pneumatische en hydraulische schema’s;

Wij bieden: 
-  Een uitdagende functie, vooralsnog 

in de dagdienst, bij een

ondernemende organisatie;

- Volop ruimte voor groei en ontwikkeling; 

- Uitstekende primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden; 

- Uitgebreide vakgerichte

opleidingsmogelijkheden; 

- Een motiverende, informele werksfeer.
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- Kennis van meet en regeltechniek en data netwerk;

- Kan hydraulische, pneumatische, elektrische installaties en productieautomatiseringssystemen repareren;

- Is verantwoordelijk voor voorraadbeheer van benodigde materialen;

- Kan in overleg met afdelingsleiding ingehuurde externen aansturen;

- Heeft een adviserende en uitvoerende rol m.b.t. de machine-veiligheid en blijft op de hoogte 

 van geldende regels;

- Draagt zorg voor de netheid van zowel de directe werkomgeving alsmede de afdeling. 

 Werkt volgens 5S-principes;

- Heeft in voorkomende gevallen overleg met collega’s en/of afdelingshoofd. 

 Draagt bij aan onderling wederzijds respect t.o.v. collega’s en leidinggevenden;

- Geeft gevraagd en ongevraagd adviezen c.q. opmerkingen ter verbetering/ vernieuwing;

- Is flexibel en verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, levertijden 

 en nakomen van de gemaakte afspraken;

- Gaat zorgvuldig om met de machines, materialen en gereedschappen en gebruikt deze volgens voorschrift;

- Houdt zich aan de geldende veiligheidsnormen, signaleert onveilige situaties en geeft door aan   

 desbetreffende afdelingsleiding.

Jouw profiel:

- Je hebt een ruime technische, mechanische en elektrische kennis;

- Analytisch denk vermogen;

- Kennis van meet en regeltechniek  en mechanische constructies;

- Kennis van PLC besturingen;

- Opleidingsniveau MBO+;

- Je houdt van sleutelen en zoekt naar oplossingen;

- No-nonsense en geen 8 – 17 uur mentaliteit;

- Je pakt graag een zelfstandige rol, maar deelt graag informatie en zoekt de samenwerking waar mogelijk op.

Soliciteren: 

Hebben wij je interesse gewekt? Voor meer informatie mag je contact opnemen met Cathy Simons, 

tel.: 053-5369525. Je sollicitatie mag je mailen naar:  c.simons@wouterwitzel.nl
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