Vacature
Wij zijn De Groot Installatiegroep. Wij creëren altijd de beste oplossing voor onze klant
op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en brandbeveiliging. Daarnaast
ontzorgen wij onze opdrachtgever op het gebied van service en onderhoud. Dit doen we
dat al meer dan vijftig jaar. We beveiligen musea tegen brand, voorzien kantoren van
een aangenaam werkklimaat, beveiligen industriële gebouwen en vergroten de beleving
van gebruikers en bezoekers met onze hoogwaardige installaties. Dit alles op de meest
duurzaam en innovatief mogelijke manier. We zijn klantgericht, werken veilig, maken
milieubewuste keuzes en nemen de gezondheid van onze mensen in acht. We voldoen
aan de geldende wet- en regelgeving voor de industrie, utiliteits- en woningbouw en in
ons kwaliteitszorgsysteem zijn de certificatieregelingen conform de NEN-EN-ISO 90012008, ISO 14001, BRL 6000 en VCA-petrochemie volledig geborgd.

Voor onze vestiging in Hengelo zijn wij per direct op zoek naar twee kandidaten in de
functie van:

Operator lasrobot (1FTE)
Als operator van onze nieuwe lasrobotinstallatie houd je je bezig met het bedienen van
een Valk lasrobotinstallatie waarmee wij leidingwerk produceren voor onze technische
installaties. Als Operator ben je verantwoordelijk voor kwaliteit, productiviteit en logistiek
van de lasrobotinstallatie. Je bent gericht op kwaliteit en zorgt voor procesinnovaties
bespreekt procesverbeteringen met de Werkplaats chef. Je benut van de aanwezige
capaciteiten van machine om de werkplaatsopdrachten goed te laten verlopen. Je werkt
nauw samen met de Teamleider en Werkplaats chef.
Doel van de functie
Het zo optimaal mogelijk uitvoeren van de opgeven productieorders, met daarbij een
actieve houding in het meewerken aan procesverbetering. Om samen met de Teamleider
en Werkplaats chef optimalisatie te vinden van de dagelijkse en wekelijkse orders.
Taken en verantwoordelijkheden
Een Operator heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijkheid voor de capaciteits- en orderplanning tijdens zijn dienst;
• Verantwoordelijk voor orde en netheid op de afdeling;
• Verantwoordelijk voor de veiligheid en de naleving op de afdeling;
• Waarborgen van de kwaliteit van de productie;
• Houdt de productieaantallen en de orderaantallen bij op de benodigde formulieren
en/of computerfiles;
• Na gedegen inwerkperiode ben je in staat om de opstart en het afsluiten van de
werkplaatsorders te verzorgen;
• Je bent in staat om kleine technische mankementen te verhelpen;
• Je doet voorstellen aan de Teamleider/Werkplaats chef ter verbetering van het
productieproces.
Functie-eisen:
• Mbo+ werk- en denkniveau;
• Goede technische kennis;
• Ervaring met Lasrobotinstallaties;
• Ervaring van lasprocessen TIG/MAG;
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Gedisciplineerd en stressbestendig;
Ervaring in een productieomgeving;
Verantwoordelijkheidsgevoel;
Goed in teamverband kunnen werken;
Flexibel inzetbaar;
Teamplayer met gevoel voor goed voorbeeld doet goed volgen;
Ploegendienst (twee ploegen)

Meer weten of solliciteren?
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op
met mevrouw Irma Timmer – de Groot, Directeur HRM, via: i.timmer@degrootgroep.nl of
0591 – 61 33 44.
Direct solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief met CV zo snel mogelijk naar
hrm@degrootgroep.nl of naar postadres:
De Groot Installatiegroep B.V.
T.a.v. afdeling HRM
Postbus 55
7821 AB Emmen

