Vacature | Onderhoudsmedewerker M/V | Terneuzen
Beschik jij over goed technisch inzicht? Ben jij toe aan een uitdagende technische
functie in een logistieke werkomgeving? Dan zoeken wij jou!
Wij van Verbrugge Terminals zijn op zoek naar een nieuwe collega in de functie van
onderhoudsmedewerker op de Verbrugge Bulk Terminal in Terneuzen.
Verbrugge Terminals richt zich op het laden en lossen van verschillende vrachtsoorten. De
vrachten worden vervoerd via zeeschepen, binnenvaartschepen, vrachtwagens en
spoorwagons. Door onze activiteiten zijn er verschillende hulpmiddelen aanwezig in het
proces. Deze hulpmiddelen en de terminalomgeving vragen het nodige onderhoud. Voor dit
onderhoud zoeken wij jou!
Als onderhoudsmedewerker verricht je klein onderhoud aan de hulpmiddelen en het terrein.
De werkzaamheden bestaan uit het onderhoud van machines: afspuiten/schoonspuiten,
schoonblazen van de filterhuizen, smeren van systemen en transport naar de werkplaats.
Deze werkzaamheden worden verricht aan heftrucks, bobcats, loaders, terminaltrekkers en
andere hulpmiddelen.
Tevens zal jij werkzaamheden verrichten aan de Verbrugge Bulk Terminal, gericht op orde
en netheid van het terrein.
Wie zoeken wij?
- Jij bent in het bezit van een afgeronde MBO opleiding.
- Jij bent in het bezit van een VCA certificaat of jij bent bereid deze te halen.
- Jij bent in het bezit van een heftruck certificaat.
- Jij bent in het bezit van een bobcat/loader certificaat
- Jij hebt technisch inzicht.
- Jij hebt affiniteit met onderhoud aan grote machines.
- Jij kan zelfstandig werken, maar bent ook zeker een echte teamplayer.
- Jij streeft naar een ordelijke en nette omgeving.
- Jij bent nauwkeurig in het opvolgen van werkinstructies die van belang zijn voor
kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.
- Jij bent flexibel, denkt in oplossingen en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
Wat hebben wij te bieden?
- Een onderhoudsfunctie waar geen dag hetzelfde is.
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- De mogelijkheid jouw persoonlijke werkkwaliteiten te ontwikkelen.
Procedure
Spreekt de functie van onderhoudsmedewerker jou meteen aan? Of heb jij nog vragen?
Reageer dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle
mogelijkheden te bespreken. Is er een wederzijdse klik? Dan kan jij direct starten en zien wij
elkaar snel terug op jouw eerste werkdag!
Contact: Ricardo Lenos, ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 0622119466.

