
 
Wil jij jouw technische kennis gebruiken voor het oplossen van technische vraagstukken, het verhelpen van storingen en het optimaliseren 
van processen? En vind jij veiligheid en betrouwbaarheid van machines heel belangrijk? Dan hebben wij de job voor jou!  

Allround Medewerker Technische Dienst 
 

Waar?  ’s-Gravendeel 
Werktijd?  38¼ uur per week 
Opleiding?  MBO Techniek 

Wie wij zijn 

ENR B.V. is producent van kartonnen kokers, haspels en vaten. We hebben 2 fabrieken; in ’s-Gravendeel en Kerkrade. Wij zijn een service 
gerichte organisatie die met zijn 96 personeelsleden in zeer korte lijnen nauw met elkaar samenwerkt. Wij zijn in 1934 opgericht en behoren 
tot één van de belangrijkste spelers op de markt in West-Europa. 

Wat je doet 

Als Allround Medewerker Technische Dienst zorg je samen met je collega’s voor het onderhoud en het verbeteren van ons machinepark op 
elektrotechnisch en mechanisch gebied. Een baan waarbij jouw oplossingsgerichtheid en creativiteit volledig tot hun recht komen. Het betreft 
een uitdagende baan met de volgende kerntaken: 

· Vervaardigen en bewerken van machineonderdelen, d.m.v. machinaal uitgevoerde verspanende bewerkingen 

· Opsporen en analyseren van storingen  

· Afstellen, repareren en controleren van de productiemachines 

· Uitvoeren van onderhoud aan de productiemachines 

· Opperen van verbetervoorstellen omtrent de productiemachines en/of onderdelen hiervan 

· Uitvoeren van laswerkzaamheden 

· Bedienen van heftrucks en andere transport- en hijsmiddelen 

· Bewaken van de veiligheid op de werkplaats en in de productieomgeving 
 

Wij vragen  

· Je beschikbaarheid voor het werken in dagdienst; op maandag t/m donderdag van 07:45 tot 16:30 uur en op vrijdag van 07:45 
tot 13:00 uur. 

· Je hebt minimaal een mbo-opleiding in de Techniek. 
· Je beschikt over Mechanische -, Elektrische- en/of Pneumatische kennis.  
· Je woont op maximaal 30 minuten reisafstand vanaf onze locatie. 

Wij bieden 

· Een zelfstandige en uitdagende functie in een gezond en groeiend bedrijf 
· Een werkruimte waarin jezelf kunt ontwikkelen, of je nu aan het begin van je carrière staat of dat je reeds meer werkervaring 

bezit. 
· Marktconform salaris 
· Reiskostenvergoeding en goede pensioenregeling 
· Goede werksfeer in een vast teamverband 
· Een breed en veelzijdig werkveld 
· De mogelijkheid tot het volgen van vak gerelateerde cursussen 

Solliciteren 

Stuur uw motivatiebrief en C.V. naar mail@enr.nl of bel naar 078-6731010 voor nadere informatie over deze functie en vraag naar 
personeelszaken. 


