MACHINEBOUWER / ALLROUND MONTEUR – M/V – 37,5 UUR P/W

Machinebouwers die klaar zijn voor de volgende stap in hun carrière en Allround Monteurs op zoek
naar een toffe uitdaging: dit is jullie vacature! Wij zijn een innovatieve organisatie met
maatschappelijk belang en zijn op zoek naar een nieuwe collega!
NBD BIBLION
NBD Biblion is dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche en de
belangrijkste leverancier van collecties aan bibliotheken. Met ruim 150 medewerkers leveren wij
een compleet pakket producten en diensten die bijdragen aan een efficiënte en moderne
bedrijfsvoering van de openbare bibliotheken en (school)mediatheken. Samen met klanten en
partners ontwikkelen wij nieuwe (online) producten en diensten die passen bij de bibliotheek van
nu. In onze organisatie hebben we een geavanceerd machinepark dat voor 50% bestaat uit eigen
machines die we continu onderhouden en vernieuwen.
DE AFDELING TECHNOLOGY GROUP
De afdeling Technology Group is de afdeling die speciaalmachines ontwerpt en bouwt voor
binderijen en voor logistieke en grafische bedrijven over de gehele wereld. Daarnaast zorgt de
afdeling voor het correctief en preventief onderhoud van het NBD Biblion machinepark en bij
klanten.
WAT GA JE DOEN?
Aangezien onze afdeling Technology Group snel groeit zoeken wij iemand die:
• Speciaalmachines en prototypes assembleert
• Onderdelen hiervoor vervaardigt

•
•
•
•
•
•

Meedenkt in het ontwerpproces
De machines installeert
Preventief en correctief onderhoud uitvoert
De veiligheid van de machines bewaakt
Een onderhoudsplan volgt en waar nodig deze verbetert
Technische documentatie bijhoudt

WIE BEN JIJ?
Jij bent klantgedreven, je toont initiatief, je bent flexibel (dus geen 9 tot 5 mentaliteit) en je werkt
graag samen met collega’s. Je kunt tot op zekere hoogte goed zelfstandig handelen, je weet hoe je
problemen kunt analyseren, je bent stressbestendig en betrokken en je bent gemotiveerd om te
presteren. Natuurlijk ben je geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en je
brengt wat je leert graag in de praktijk! Bovendien vind je het leuk om deze machines in het
buitenland te gaan installeren met collega’s.
Daarnaast heb je kennis van of interesse in:
• Preventief en correctief onderhoud
• Bouwen van speciaalmachines
• Verspanende techniek
• Microsoft Office
Je hebt een afgeronde mbo-opleiding Werktuigbouw en je kunt je goed verstaanbaar maken in het
Engels. Beheersing van de Duitse taal en kennis van PLC techniek zijn een pre.
AANBOD
Wij bieden je een open en moderne werkomgeving met fijne enthousiaste collega’s. Onze cultuur
is laagdrempelig met aandacht voor jou en jouw persoonlijke ontwikkeling. Naast een
marktconform salaris bieden wij een ruime selectie aan secundaire arbeidsvoorwaarden aan zoals
bedrijfsfitness, gratis bibliotheeklidmaatschap, korting op boeken en gedeeltelijk betaald
ouderschapsverlof.
Precies wat je zoekt? Laat snel van je horen je CV en motivatie te mailen naar
solliciteren@nbdbiblion.nl. Je kunt hier ook terecht als je meer wilt weten over de functie.

