ENGINEER
30-38 uur per week
Robusta is producent en biedt wereldwijd textiel oplossingen aan haar klanten. Met ons team enthousiaste vakmensen
leveren we al meer dan 60 jaar specialistische, technische weefsels en geweven tapijt. Technische weefsels worden
onder meer gebruikt voor vehicle mobility, erosion control, weg- en waterbouw, agricultuur, sportvelden en defensie.
Tapijten worden gebruikt door eindconsumenten, hotels, kantoren en nog veel meer.
Wij zoeken op korte termijn een nieuwe collega die onze technische dienst wil komen versterken.
- Heb jij de drive om elke dag het beste uit jezelf te halen? Bij een productiebedrijf met een innovatief en interessant portfolio aan producten en oplossingen is er geen dag
hetzelfde en dat zie je terug in het machinepark. Als engineer ben jij (mede) verantwoordelijk voor het beheren en
verbeteren van bestaande technische systemen alsmede het ontwerpen, installeren en in bedrijf stellen van modificaties
en/of nieuwe technische systemen. Vanwege je kennis heb je een adviserende rol naar de monteurs en ondersteun je
het hoofd technische dienst.
Je hebt een goed oog voor verbeteringen, neemt initiatief en denkt graag verder dan de gebruikelijke wegen. Je geeft niet
gauw op! Je bent een gedreven, proactief en zelfstandig persoon die in staat is om goed te luisteren en de behoeften van
binnen en buiten de organisatie te analyseren, om deze vervolgens op de juiste manier te vertalen naar onze organisatie.
Jouw taken en verantwoordelijkheden binnen Robusta:
•
Ontwerpen, berekenen en tekenen van technische installaties/systemen conform de geldende richtlijnen;
•
Schrijven van de benodigde software (o.a. PLC, HMI, Scada, servosystemen, etc.);
•
Selecteren en/of (laten) vervaardigen van de juiste onderdelen, installeren en in bedrijf stellen van technische
installaties/systemen;
•
Signaleren van technische problemen en deze in overleg verbeteren/oplossen;
•
Het (mede) uitdenken van rendementsverbeteringen;
•
Het rapporteren van bevindingen en initiëren van voorstellen ter verbetering aan leidinggevende bij (dreigende)
mankementen, analyses, milieuzaken en veiligheid;
•
Contacten met leveranciers en specialisten over de richting van een ontwerp en over de oplossingsrichting bij
technische problemen;
•
Het doorgronden van de werking van de nieuwe technieken;
•
Mede verantwoordelijk voor het actief onderhouden, de output en de staat van het machinepark;
•
Juist en tijdig plannen, uitvoeren en administreren van de werkzaamheden.
Wat vragen wij van jou als engineer?
•
Minimale opleidingsniveau MBO+/HBO
•
Kennis van elektrotechniek, pneumatiek, hydrauliek en mechanica toepasbaar in de textielindustrie.
•
Software kennis (o.a. PLC, HMI, Scada, aandrijvingen, servosystemen).
•
Het kunnen lezen van technische specificaties en technische tekeningen.
•
Opsporen en analyseren van elektrische en mechanische storingen.
•
Communicatie vaardigheden (leveranciers, hoofd technische dienst, wevers, collega’s TD)
Welke competenties vinden wij belangrijk?
Proactief | Klantgericht | Samenwerken | Professionaliteit | Doelgericht | Probleemanalyse | Stressbestendig | Accuraat
| Ondernemend | Probleemoplossend | Communicatief | Positief

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een afwisselende en zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheden en vrijheden, in een
innovatieve en inspirerende werkomgeving, met voldoende uitdagingen om het beste uit jezelf en je omgeving te halen.
Er is veel ruimte voor ontwikkeling van je persoonlijke capaciteiten.
De werksfeer is informeel en de lijnen zijn kort. Wij hebben een werkcultuur van inzet, betrokkenheid, ondernemerszin
en werkplezier. Je zult werken in een enthousiast team van collega’s, met veel know how en passie voor geweven textiel.
Een marktconform salaris spreekt voor zich.
Heb je interesse?
Stuur dan voor 19 september 2022 een e-mail met je motivatiebrief en C.V. naar hrm@robusta.nl, t.a.v. Stefan
Burrekers. Wil je meer informatie over de functie of Robusta? Dan mag je natuurlijk ook altijd je vragen mailen of direct
bellen met Jurjen Giethoorn (hoofd technische dienst) op 038-3854311 / 038-3854866. We staan je graag te woord!

