ZOEKT TECHNISCH ALLROUNDERS
Powatech bv te Kampen; Sinds 2002 specialist in het ontwikkelen, produceren en monteren van
klantspecifieke installaties voor de voedingsmiddelen-, diervoeder- en chemische industrie.
Wij zijn op zoek naar technisch allrounders.
Ben jij een praktijkgerichte en hardwerkende allrounder die toe is aan een nieuwe uitdaging en lijkt
het je interessant om binnen een klein dynamisch team te werken, dan word je van harte uitgenodigd
om te reageren.
Wat ga je doen?
Jij bent alleen of in teamverband verantwoordelijk voor de realisatie en productie van diverse
machines en installaties vanaf tekening tot aan de complete voormontage en assemblage. Als
Technisch Allrounder ben jij de schakel die ervoor zorgt dat de ideeën van onze klanten daadwerkelijk
uitgevoerd worden, waarbij jij dan ook een belangrijke inbreng hebt op de wijze van productie. Of het
nu gaat om grote constructies, het maken van kleine onderdelen, of een revisie van een machine, jij
bent degene die deze verantwoordelijkheid op zich kan nemen.
Wat vragen wij?
Je hebt affiniteit met het verwerken en vervaardigen van RVS constructies en machines. Je bent
nauwkeurig, kan snel schakelen tussen verschillende processen en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. We
vinden het belangrijk dat je klantgericht bent ingesteld en zowel zelfstandig als in teamverband kan
werken. Daarnaast heb je
• een opleiding op mbo niveau werktuigbouw of gelijkwaardig
• ervaring met tekeningen lezen
• ervaring als constructiebankwerker
• enthousiaste en flexibele instelling
• ervaring met de verwerking van RVS
• een heftruckcertificaat
• certificaat VCA (of bereidheid dit op korte termijn te behalen)
Wat bieden wij?
• Een fulltime functie met afwisselende werkzaamheden in een enthousiaste en dynamische
omgeving
• Arbeidsvoorwaarden conform cao Metaal en Techniek
Interesse?
Dan horen we graag van je. Mail je CV en (korte) motivatie o.v.v. functienaam naar
administratie@powatech.com.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Nanda Spanhak, 038- 4440760.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

