
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Schut Papier is een ruim 400 jaar oude papierfabriek in Heelsum. Met ca. 45 medewerkers maken we 
ons beroemde kunstenaarspapier en onze innovatieve en klantspecifieke kwaliteitspapieren. Hierin 
verwerken we bio-based restmaterialen zoals jeans- en cacoavezel. Duurzaamheid is voor ons belangrijk: 
niet alleen hergebruiken we materialen maar ook wekken we een groot deel van onze energie zelf op 
d.m.v. zonnepanelen. We zijn onderdeel van een vooraanstaand Frans moederbedrijf en financieel 
gezond. En we houden niet van paarse krokodillen. 

  

In een fabriek waar 24/5 bijzondere papierspecialiteiten worden gemaakt heb je de uiterst belangrijke taak 
om het machinepark draaiende te houden. Samen met je 4 collega’s zorg je ervoor dat het wordt 
onderhouden én werk je mee aan de nieuwste innovatieve ontwikkelingen w.o. PLC-technieken. 

 
Hoe ziet je dag eruit?  

 Je start je dag met een bak koffie en neemt met je collega’s door wat er op de maintenanceplanning 
staat en wordt het werk ingedeeld.Je past je prioriteiten moeiteloos aan als er bijzonderheden uit de 
ochtendbespreking komen.  

 Gedurende de dag ben je vooral in de werkplaats en in de fabriek. Je wordt daarnaast gebeld voor 
een noodreparatie en bedenkt een oplossing zodat we verder kunnen produceren. Als je (24 uurs) 
storingsdienst hebt, ben jij degene die op komt voor het verhelpen van elektrostoringen én basis 
mechanische storingen. 

 Je bereid je eigen (deel-)projecten voor die tijdens onderhoudsstops worden uitgevoerd. Je hebt 
contact met externe partijen w.o. leveranciers en machinebouwers etc. Uiteraard leg je alle 
technische gegevens vast. 

 Elektrotechniek is absoluut je specialiteit en PLC-besturing (storing uitlezen) is een pré. 
  

Herken je jezelf? 
Je hebt een elektrotechnische opleiding op Mbo-3 -4  niveau en je hebt inmiddels een paar jaar ervaring 
als allround elektromonteur in de procesindustrie. Je hebt daarnaast aanvullende opleidingen gevolgd (of 
je wilt deze graag volgen) waaronder PLC-technieken (liefst Siemens – TIA-Portal – WinCC).  
 

Wat kunnen we bieden 
Een gezond bedrijf in een hecht team waar een informele sfeer heerst. Een boeiende technische 
omgeving waar oude en de nieuwste technieken hand in hand gaan. Daarnaast bieden we jou uitstekende 
arbeidsvoorwaarden w.o. een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, 8,33% vakantietoeslag en minstens 
25 vakantiedagen, 12 ADV dagen en een goede reiskostenvergoeding. En natuurlijk volop mogelijkheden 
voor bij- en omscholing.  

Informatie en sollicitatie 
Stuur je cv en een korte motivatie naar annelies.du.pree@schutpapier.com. Voor inhoudelijke informatie 
over de functie kun je contact opnemen met Eric Belger (hoofd TD)  op telefoonnummer 06- 82 66 78 55.  

Alvast bedankt voor de getoonde interesse in onze organisatie! 

ELEKTROMONTEUR M/V DAGDIENST 

Collega gezocht: 


