Vacature: Monteur automation
Bedrijf
Al meer dan 50 jaar produceert Brink hoogwaardige snellopende spuitgietmatrijzen en sinds 1977
diverse soorten automatische systemen voor de verdere verwerking van spuitgiet producten. Met
productie en diverse dochterondernemingen in Nederland en joint ventures in Zuid-Afrika, Rusland
en Egypte verkoopt Brink aan meer dan 70 landen wereldwijd haar producten.
Matrijzen
Voornamelijk voor de verpakkingsindustrie ontwikkelt en produceert Brink matrijzen voor emmers,
potten, bakjes en deksels. Brink heeft een uitgebreide ervaring in de voedsel, verf- en chemische
industrie alsmede in het produceren van matrijzen voor bloempotten.
Automatisering
Bij Brink ontwerpen, ontwikkelen en bouwen ze op maat gemaakte automatische systemen voor
de verdere verwerking van spuitgiet producten zoals het uitnemen, transporteren, stapelen,
aanbeugelen en In Mould Labelling van producten. Dit betekent dat onze automatische systemen
bij uitstek geschikt zijn voor volcontinue productie. Alles volledig in eigen beheer.
Turn-key oplossingen
Middels onze turn-key oplossingen verzorgt Brink het gehele project vanaf productontwerp tot en
met de service en training van het personeel van de klanten.
Onderscheidend
De kracht van Brink is specialisatie in (dunwandige) matrijzen en automatisering. Het team van
vakkundige en ervaren medewerkers vormt de sleutel tot het succes van het bedrijf en haar
afnemers.
Taken en verantwoordelijkheden
Als monteur van Brink heb je een mooie baan in de werkplaats van Brink Automation. Voorzien
van hoogwaardig gereedschap en een moderne werkplek bouw je dagelijks aan de nieuwste
machines voor de verpakkingsindustrie. De technische ontwikkeling gaat snel, Brink loopt daarin
voorop en jij sleutel er als eerste aan! Jouw werkdag:
Assembleren en monteren van de machines;
Voorbereiden van elektra;
Mechanisch en pneumatisch opbouwen van de installaties;
Testen van de apparatuur.
Functieprofiel
Je bent techneut in hart en nieren, je houdt van nieuwe technieken. Je werkt met mechaniek,
pneumatiek, hydrauliek en eventueel besturingstechniek. Hiervoor vragen we:

Afgeronde MBO of HBO opleiding in een technische richting, bijvoorbeeld werktuigbouw of
besturingstechniek;
Analitisch vermogen, kwaliteitsbewust werken;
Scherpe blik op eventuele afwijkingen;
Nauwkeurig en stressbestendig werken;
Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
Wij bieden
Werken in het team van Brink, betekent werken met betrokken collega's en binnen een vaste
klantenkring. In jouw rol als monteur binnen de machinebouw heb je veel vrijheid en mogelijkheden
tot persoonlijke groei in je vak. Uiteraard ontvang je goede arbeidsvoorwaarden conform je functie
en verantwoordelijkheid. Er zijn verschillende doorgroeimogelijkheden voor de langere termijn.
Brink kan daarbij voorzien in een relevante opleiding of cursus en je collega's hebben voldoende
kennis in huis om je daarin te ondersteunen.
Intentie vast dienstverband.

Reageren
Ben je enthousiast over deze rol binnen Brink? Neem dan contact op met Daan Blankestijn op
telefoonnummer 0342-420741 of 06-12022487.
Ben je geïnteresseerd in de vacature dan ontvangen we graag je persoonlijke gegevens per email: dblankestijn@faamwerkt.nl.
Regio
Harskamp
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