‘The Measure of Quality’
Apex International is een leidende wereldwijde speler in inkt- & lijm doseerwalsen voor de grafische
industrie met het hoofdkantoor in Hapert. Wij zijn een dynamisch & professioneel familiebedrijf met
fabrieken op alle continenten en een verkoopnetwerk in meer dan 80 landen. De grafische markt kent
ons als een trendsetter, waarbij service, kwaliteit & innovatie de kernwoorden zijn en daarvoor zijn
wij sterk afhankelijk van onze productie afdeling.
Als gevolg van onze sterke groei in de afgelopen jaren en de ambitieuze groeiplannen voor de
komende jaren zijn wij voor ons hoofdkantoor in Nederland op zoek naar:

Medewerker Technische Dienst (fulltime)
Als Medewerker Technische Dienst vervul je een centrale plek binnen Apex!
De werkzaamheden:
Je taken bestaan uit:
- Het uitvoeren van een breed scala aan onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan
machines, gebouwen en randapparatuur;
- Zorgdragen voor tijdige, zorgvuldige reparaties, onderhoudscontroles en
probleemoplossingen;
- Melden en detecteren van (terugkerende) storingen;
- Opsporen van technische defecten;
- Het op orde houden van je voorraad van middelen en artikelen die je nodig hebt voor je
eigen werkzaamheden;
- Bieden van technische ondersteuning bij de installatie en in gebruik name van nieuwe
machines, apparaten en overige zaken.
Kennis en vaardigheden:
Jouw profiel:
- Je hebt tenminste een relevante afgeronde MTS opleiding;
- Je beschikt over brede kennis en ervaring van elektro en mechanische techniek;
- Je hebt kennis en ervaring van metaalbewerking(machines);
- Je hebt ruime beheersing van gangbare technieken op gebied van bouw, elektriciteit, gas,
water, etc.
- Je bent in staat om zelfstandig te werken;
- Je bent bestand tegen werken onder druk;
- Je bent bereid om storingsdiensten te draaien;
- Je hebt een sterke focus op kwaliteit

‘The Measure of Quality’

Ons aanbod:
Als jouw vaardigheden passen in onze innovatieve, dynamische en, snelgroeiende onderneming, dan
bieden wij niet alleen een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook een
zeer afwisselende baan.
Je werkzaamheden worden in dagdienst uitgevoerd. Op het momenten dat je storingsdienst hebt kun
je ook buiten je normale werktijden opgeroepen worden. In de storingsdienst verwachten we dat je
in geval van een oproep binnen 30 minuten op onze locatie in Hapert kan zijn.
Sollicitatie procedure:
Stuur je sollicitatie met CV en motivatie naar jobs@eu.apexinternational.com of richt deze aan: Apex
International B.V. Postbus 41, 5527 ZG Hapert t.a.v. Juriaan Manders.
Op zoek naar meer informatie? Surf naar www.apex-groupofcompanies.com of bel Juriaan Manders,
tel. +31 497 36 11 11.

