Allround Maintenance Engineer
Locatie: De Lier, Nederland

BOAL Extrusion maakt onderdeel uit van de BOAL Group, een groep van bedrijven gevestigd in het Westland en het Verenigd
Koninkrijk. BOAL is wereldwijd leidend in het ontwerpen en produceren van aluminium kasdeksystemen voor de agrosector
die telers in Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Azië en Australasia ondersteunen bij de uitdaging om de wereldwijde
voedselvoorziening te vergroten. BOAL Extrusion is, samen met onze vestiging in het Verenigd Koninkrijk, al 50 jaar gespecialiseerd
in de extrusie van aluminium profielen voor de kassenbouw en de zonne-energiemarkt.
BOAL Extrusion levert profielen aan de diverse zusterbedrijven binnen de groep, maar heeft daarnaast ook jarenlange relaties
met eigen klanten. Met onze platte bedrijfsstructuur kunnen we snel reageren op wensen en behoeften van onze klanten en zijn
we in staat om zeer korte levertijden te realiseren. Er wordt in onze productieafdelingen gewerkt in drie-ploegendiensten met
ruim 130 collega’s aan het ontzorgen van onze klanten. BOAL Extrusion is als productielocatie een gevestigde onderneming. Vanuit
onze kernwaarden werken we samen, oprecht, eerlijk en respectvol aan het leveren van klantwaarde en het ontwikkelen van onze
medewerkers.

De functie

Naar wie zijn wij op zoek?

Als Allround Maintenance Engineer lever je een actieve

Om de functie op een goede en succesvolle manier te kunnen

bijdrage aan een optimaal verlopend productieproces door

uitvoeren, beschik je over het volgende profiel:

het oplossen en analyseren van storingen en het helpen

• Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in een

plannen en uitvoeren van preventief en incidenteel onderhoud.

onderhoudswerkplaats;

Je houdt je bezig met het uitvoeren van alle voorkomende

• Kennis van MTS Elektrotechniek of Werktuigbouw;

werkzaamheden op technisch gebied in het hele bedrijf,

• Bij voorkeur basiskennis elektrotechniek, besturingstechniek,

bestaande uit machinebankwerkzaamheden, elektrotechnische
(PLC) werkzaamheden, las- en slijpwerkzaamheden.
Je draagt bij aan het verhelpen van storingen en het repareren
van gebreken aan apparatuur en installaties in het gehele

mechanische techniek, pneumatiek en hydrauliek;
• Ervaring met het onderhouden/repareren van productieinstallaties;
• Je bent vaardig in het omgaan met computers;

bedrijf. Daarbij gebruik je o.a. een hoogwerker, een heftruck en/
of een bovenloopkraan.
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• Je hebt een geldige VCA basis-, een heftruck- en
hijsmiddelencertificaat;
• Je hebt een hoog kwaliteitsbewustzijn en werkt ordelijk en
netjes. Ook onder druk weet je goed te presteren;
• Je neemt graag initiatief, bent sterk verbetergericht en hebt een
goed ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen;
• Je bent prettig in de samenwerking en hebt goede contactuele
en communicatieve vaardigheden;

Ons aanbod
Werken bij BOAL Extrusion is werken bij een financieel gezond
bedrijf met oog voor de mens, korte (communicatie)lijnen en
een goede naam en positie in de wereldwijde markt. Je komt te
werken in een dynamische, veranderende werkomgeving met
enthousiaste vakmensen. Zowel onze sector als organisatie
laten de laatste en komende jaren een sterke groei en
ontwikkeling zien, waardoor er ook ruimte is voor jouw eigen

• Je bent bereid om in een ploegendienst te werken;

persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die ontwikkeling

• Je bent bereid om waar nodig weekendshiften te draaien.

ondersteunen we dan ook graag. Onze arbeidsvoorwaarden zijn
marktconform en met 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen heb je

Wat is jouw plek in de organisatie?

de mogelijkheid om een goede balans tussen werk en privé te

Je komt te werken in een team van Allround Maintenance

vinden.

Engineers en een supervisor. Verder rapporteer je aan de
Technical Manager en werk je intensief samen met de collega’s

Solliciteren of meer informatie?

op de productievloer.

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met
Kadjel Jagessar (HR Officer) via telefoonnummer:
+31 174 527281. Stuur je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV
en motivatiebrief, naar hrnederland@boalgroup.com, onder
vermelding van de functietitel.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.
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