Bedrijf:
Louis Reyners BV, sinds 1892, specialist op het gebied van Hijsen, Heffen en
Valbeveiliging. Als importeur en groothandel van uitsluitend topmerken hebben wij een
goede (internationale) naam opgebouwd binnen de Industrie en Entertainment branches.
Wij leveren in meer dan 25 landen 4000 artikelen direct uit voorraad.
Werkplaats:
In bijzondere situaties of bij klantgebonden wensen passen wij onze producten aan in
onze goed uitgeruste werkplaats.
Werkzaamheden:
• Het vakkundig, binnen de gestelde tijd en volgens gegeven specificaties
(productiebonnen) assembleren en modificeren van hijs- en hefwerktuigen naar
de wens van de klant.
1. Mechanisch 60%: oa Hand- en Rateltakels, Kettingwerk.
2. Elektrotechnisch 40%: oa assembleren van elektrische kettingtakels en
lieren en het monteren van radiografische bedieningen.
Het programmeren van PLC’s komt in enkele gevallen ook aan de
orde.
• Het repareren, keuren, inspecteren en certificeren volgens de hiervoor geldende
normen en voorschriften, eventueel op locatie bij de klant.
• Het dynamisch en statisch beproeven van hijs- en hefwerktuigen en voorzien van
een rapport of certificaat.
• Geeft leiding aan de medewerkers (3) werkplaats.
• Draagt zorg voor een goede voortgang van alle werkzaamheden en draagt zorg
voor (onderhoud van) alle materialen, middelen en gereedschappen van de
afdeling.
• Is ISO-procesverantwoordelijk voor Beheer Machines en Meetmiddelen.
• Is ISO-procesverantwoordelijk voor Reparaties, Testen en Certificeren.
Wij vragen aan kennis:
• Een opleiding op MBO niveau 4 Werktuigbouwkunde / Elektrotechniek
• Kennis op het gebied van hijs- en heftechniek
• Ervaring in het aansturen van een klein team medewerkers
• VCA Certificaat
• Certificaat NEN 3140
• Heftruck certificaat pré
• Goede kennis van MS Office
• Uitstekende beheersing Nederlandse taal w/s
• Goede beheersing Engels w/s
• Rijbewijs BE
Wij vragen aan competenties:
• Een actieve, flexibele en zelfstandige werkhouding.
• Een detailgerichte organisator van mensen en middelen.
• Een teamspeler met gevoel voor verhoudingen.
Wij bieden:
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een boeiende en verantwoordelijke functie bij een maatschappelijk verantwoorde
onderneming.
• Korte lijnen binnen een klein en hecht team van in totaal 21 medewerkers.
Geïnteresseerd?
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mela Coskun via
telefoonnummer: 075 - 650 47 62. Sollicitaties, voorzien van Motivatie en Curriculum
Vitae kunt u sturen naar: Mela@lr.nl.
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