
 

 
De functiebeschrijving is naar beste inzicht opgesteld, echter behoeft niet volledig te zijn. Het management behoudt zich het ten allen tijde het recht voor 
wijzigingen aan te brengen indien de bedrijfssituatie dit verlangt. In geval van vermeende onjuistheden of onvolledigheden neem dan gerust contact op met 
de HR-Manager. 
 

Datum: 2-2-2021  page 1 of 1 www.eurosupport.com 
 

 
Vacature 

 

Meewerkend Voorman Repair & Maintenance (R&M) 
 

 
Wie zijn wij 
Euro Support is een ambitieus familiebedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen, produceren en verkopen van geavanceerde 
materialen, zoals hoogwaardige poeders. We doen dit voor de chemische en automotive industrie. De poeders worden 
toegepast in processen en producten die gebruikmaken van katalysatoren (denk aan auto’s, industrie, petrochemie), in 
elektrische apparaten (pc’s, mobiele telefoons) en in energieopslag voor duurzame energie (zoals batterijen). 
We werken met geavanceerde apparatuur. En met deskundige en betrokken medewerkers. Vooral zij maken het verschil. 
Al vanaf de opbouw van het familiebedrijf in 1987 is Euro Support een gewild zakenpartner voor 
onafhankelijke technologieontwikkelaars en belangrijke katalysatorproducenten.  
 
De functie  
Als Meewerkend Voorman R&M verdeel je dagelijks de werkbonnen onder je collega’s (ca. 7) en houdt de voortgang hiervan 
in  de gaten. Bestellingen worden geïnventariseerd en doorgeven aan de Maintenance Engineer. Je voert zelf met collega’s 
correctief onderhoud en preventief onderhoud uit aan productie-en facilitaire installaties en gebouwen zodanig dat op een 
doelmatige wijze de beschikbaarheid van installaties, apparatuur en gebouwen wordt gerealiseerd en in goede staat blijven.  
Klantvriendelijkheid zit in je genen, je staat stevig in je schoenen en stelt makkelijk prioriteiten in een werkomgeving alwaar 
flexibiliteit van belang is. Je maakt onderdeel uit van de consignatiedienst.  
  
Rapportagelijn  
Je rapporteert aan de Facility & Security & Maintenance Manager. 
 
Taken 
 

• Het deelnemen aan dagelijkse productievoortgang waarbij de storingen vanuit productie worden besproken. 

• Het dagelijks, met de juiste prioriteit, verdelen van o.a. correctieve-en preventieve werkopdrachten onder de collega’s, 
rekening houdend met kennis en ervaring van ieder. 

• Voortgang van dagelijkse werkzaamheden monteurs monitoren en bijstellen indien noodzakelijk. 

• Inventariseren van te bestellen onderdelen en doorgeven aan Maintenance Engineer. 

• Uitvoeren van correctief- en preventief onderhoud alsmede ondersteuning bij op- en omstellen van productielijnen. 

• Uitvoeren van constructie en revisie werkzaamheden in de werkplaats; 

• Inregelen en testen van installaties en deze overdragen aan de productie; 

• Bij het uitvoeren van werkzaamheden zorgen en toezien op het naleven van de vereiste veiligheidsmaatregelen, 
materialen, hulpmiddelen en het initiëren van de vereiste vergunningen indien noodzakelijk; 

• Deelnemer van de consignatiedienst waarbij je ca. 1x/maand gedurende 1 week oproepbaar bent buiten de reguliere 
dagdienst. 

 
Kwalificaties en vaardigheden 

• Minimaal MBO-4/MTS-niveau werktuigbouwkunde; 

• NEN3140 VP en/of Storingszoeken en/of Electrisch schakelen is een prė of je bent bereid deze te volgen. 

• Circa 10 jaar ervaring als Storings & Onderhoudsmonteur binnen een productie omgeving;  ervaring binnen de 
chemische industrie is een pre; 

• Klantvriendelijkheid zit in je genen.  

• Je staat stevig in je schoenen en bent besluitvaardig in het stellen van prioriteiten. 

• Je kunt zowel zelfstandig als in een team functioneren;  

• Je bent resultaatgericht en flexibel;. 

• Beheersing van de nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk. 
 

 


