
 

 

 

 

 

Datum 

13 februari 2020 

 

Locatie 

Schoonebeek 

 

Functie 

AOT Monteur 

 

Samenvatting 

Binnen de Maintenance afdeling, bestaande uit 8 monteurs, 2 werkvoorbereiders en een 

Maintenance Engineer, zijn we op zoek naar een AOT-monteur om het team te versterken. 

 

Het Bedrijf 

AOC is een toonaangevende wereldwijde leverancier van harsen en specialty materials 

waarmee klanten robuuste, duurzame en veelzijdige producten en componenten kunnen 

produceren. Met expertise over de hele wereld in productie en wetenschap werkt AOC nauw 

samen met klanten om dagelijks ongeëvenaarde kwaliteit, service en betrouwbaarheid te 

leveren en innovatieve oplossingen te creëren voor de wereld van morgen. 

 

Details 

Op de site Schoonebeek werken ca. 85 ervaren en betrokken medewerkers in de productie 

van kunstharsen voor composieten en poedercoatings. De site is leidend op het gebied van 

HSE-performance en zeker ook bij het uitrollen van de LEAN-filosofie. 

 

Naast bewezen technische kennis op WTB en E&I gebied is het van belang dat je goed in een 

team kunt samenwerken en daarbij deze disciplines kunt vertegenwoordigen in dat team. 

Daarnaast verwachten we dat je ook op andere gebieden ondersteuning kunt bieden 

(bijvoorbeeld “improve-plant” en projecten). Je bent zelfstandig, leergierig, betrokken en 

voelt je verantwoordelijk voor het deel van de installatie waar jouw team aan werkt. Dit is de 

basis van je werk. 

 

Uit deze basis komt een wil om continu te verbeteren naar boven die ervoor zorgt dat bij 

storingen de grondoorzaak wordt gevonden zodat problemen niet terugkeren. Bij alle 

werkzaamheden blijft steeds de vraag van zowel de externe als de interne klant belangrijk 

omdat zij uiteindelijk de waarde van je werkzaamheden bepalen. Dit betekent dat, naast een 

gedegen technische opleiding en bij voorkeur de nodige ervaring, ook kennis en ervaring 
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met een LEAN productieorganisatie gewenst zijn. Bij ontbreken van deze ervaring is de wil 

om hierover te leren essentieel. 

 

Verwachtingen 

 Veilig werken is de basis voor alle activiteiten 

 De technische dienst vertegenwoordigen in de waardestroom-cellen 

 Plannen (met het cell-team), voorbereiden en uitvoeren van E&I en WTB gerelateerde 

werkzaamheden aan de installaties op de site Schoonebeek 

 Ondersteunen van andere activiteiten (bijvoorbeeld productie gerelateerd) waar nodig 

 Focus op preventief onderhoud 

 Focus op het vinden van grondoorzaken en continu verbeteren van de installaties 

 Inregelen, testen, kalibreren van systemen 

 Overdragen van uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage en eventuele 

verbetervoorstellen 

 Begeleiden van externe contractors bij werkzaamheden 

 Registreren van uitgevoerde werkzaamheden (resultaten van inspecties, gebruikte 

materialen, uren etc.) 

 Bereidheid om consignatiediensten te lopen (ca. 1 x per 7 weken) 

 

Wij zoeken 

 Afgeronde middelbare technische opleiding (MTS Electrotechniek of AOT of 

gelijkwaardig) 

 Bij voorkeur enige jaren werkervaring in een industriële productieomgeving 

 Bij voorkeur ervaring met LEAN 

 Bij voorkeur ervaring met Procesbesturing systemen 

 Teamspeler die de vraag van de externe en interne klant in het oog houdt 

 Ervaring met een continu verbeterende organisatie 

 De wil om jezelf en de organisatie iedere keer een stap vooruit te helpen 

 

Bedrijfswaarden 

 Deliver on Performance 

 Demonstrate Passion for Customers 

 Find New Opportunities 

 Speed to Value 

 Act as One Team 

 

Wij bieden 

 Een uitdagende positie binnen een internationale organisatie 

 Een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden 

 

Contact 

 Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Annette Duindam (annette.duindam@aocresins.com).  

 Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Annette via 0524-

537277 of Hans Mulder, Maintenance manager; 06-55397901. 


