MFE Group levert great solutions for Industry. Op het gebied van
ontwerp, productieoptimalisatie, onderhoud, modificatie en nieuwbouw
wordt dit verzorgd door MFE Engineering & Industrial Maintenance B.V.
Voor de constructie en het machinaal bewerken van grote delen met
hoge precisie voor veeleisende markten kunt u terecht bij MFE Machining
& Construction. Ons bedrijf is met ca. 100 medewerkers werkzaam vanuit
Eerbeek en Kampen.
MFE groeit verder en is daarom op korte termijn voor onze hoofdvestiging in Eerbeek op zoek naar:

Service Monteur (M/V) Fulltime
Functieomschrijving
Als service monteur ben je verantwoordelijk voor, het conform de kwaliteitsnorm, samenbouwen en
inbouwen of uitbouwen van machine onderdelen aan de hand van tekening. Dit voer je zowel intern
als extern uit bij en voor onze klanten. Met je leidinggevende communiceer je over meer- en
minderwerk, effectiever werken en het gebruik van je gereedschappen. Je maakt hierbij doelmatig
gebruik van diverse gereedschappen. Bij de uitvoering van je werk voer je diverse werkzaamheden uit
zoals schilderen, bankwerken, afbramen enz.
Jouw profiel
Je hebt minimaal een technische opleiding op VMBO niveau 2 gevolgd. Je hebt ervaring met
gereedschappen, hijsbanden en elektrisch gereedschap. Je bent in het bezit van een VCA Basis
diploma.
Kortom, ben jij een flexibele, klantgerichte, accurate en kwaliteitsbewuste servicemonteur? Kom dan
ons team versterken!
Wij bieden
Lijkt het je leuk om ook deel uit te maken van een organisatie die verder bouwt en innoveert, hard
door draait en zich tot perfectie slijpt? Kom dan ook bij MFE werken en doe mee! Er heerst een
prettige, open en no-nonsense sfeer waarbij de inzet van de medewerkers zeer gewaardeerd wordt.
Wanneer je bij MFE komt werken, heb je een uitdagende, zelfstandige functie in kleine teams, waarbij
het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de zwaarte van de functie.
Als je belangstelling hebt voor één van deze functies reageer dan zo spoedig mogelijk per e-mail door
je motivatie met CV te sturen t.a.v. Gieni Nijkamp, Hoofd P&O, Postbus 49, 6960 AA Eerbeek,
(pz@mfe.nl). Voor meer informatie kun je de website bezoeken: www.mfe.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

