Onderhoudsmonteur (fulltime)
Werk bij de Nederlandse producent van zonnepanelen!
EXASUN B.V. is een 100% Nederlands bedrijf dat state-of-the-art zonnepanelen produceert in Ypenburg (gem. Den
Haag). Op basis van diverse innovaties is Exasun in 2015 gestart met de verkoop en productie van haar BLACK GLASS™
zonnepanelen – mooier, een hogere opbrengst en een veel langere levensduur. Op machines die we deels zelf hebben
ontwikkeld produceren wij zowel grote als kleine zonnepanelen en zonnedakpannen, waarmee zeer fraaie zonnedaken
en zonnegevels worden gemaakt. Door de grote vraag moet de productiecapaciteit fors worden opgevoerd.
EXASUN is een snelgroeiend bedrijf met ca. 50 werknemers. Cultuur: ‘Can Do’ mentaliteit, teamspirit, geen 9-to-5.
De functie
Het oplossen van storingen en onderhoud aan de diverse machines van de productielijn. Een deel van de machines is
ontwikkeld door Exasun's eigen engineering team, waarmee je nauw zult samenwerken. Daarnaast meewerken aan het
implementeren van verbeteringen en uitbreidingen van de productielijn.
Werkzaamheden zijn onder andere:
• Onderhoud (ook preventief) van de installaties/machines
• Opsporen en verhelpen van storingen aan onder meer
o Pneumatiek: Compressor, persluchtkleppen, cilinders etc (mn van Festo)
o Vacuümpomp
o Mechanica: Transportbanden, machines frames (veel op basis alu-profielen)
o Electra: DC, Sensors, besturingskasten met PLC's, servo- en stappenmotoren, etc
Profiel Ideale Kandidaat
• Voltooide technische opleiding niveau MBO (bijv. Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, etc)
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie
• Flexibel en gecommitteerd, bereid stapje extra te doen indien nodig
• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal
• Zelfstandig kunnen werken en eigen initiatief tonen
• Kwaliteitsbewust
• Pragmatisch en flexibel met een drive om dingen voor elkaar te krijgen
• Op korte termijn beschikbaar
Wat biedt Exasun?
Een uitdagende en veelzijdige functie in een dynamisch en snelgroeiend bedrijf. Je salaris is marktconform en het
arbeidscontract is in eerste instantie voor 7 maanden met de intentie te komen tot een langdurige samenwerking.
Contact/nadere informatie
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan graag uiterlijk 23 juli je motivatiebrief met CV naar hr@exasun.com tav mevrouw
Marja van Schip (HR manager Exasun) ovv ‘Sollicitatie Onderhoudsmonteur’.

**ALLEEN KANDIDATEN. WIJ GAAN NIET IN OP REACTIES VAN WERVING/SELECTIE/UITZENDBUREAUS**

