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Help ons onze doelstellingen te bereiken als E&I Technician! In deze functie maak je deel uit van het 

team dat op onze geheel nieuwe site Assendelft gevestigd is en waar een nieuwe fabriek opgestart 

wordt. In deze functie rapporteer je direct aan de Site Manager. 

 

Functiebeschrijving 

De E&I Technician is verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord (op locatie) treffen van 

voorbereidingen, in overleg met de Site Manager, en draagt zorg voor het onderhoud aan de 

geplaatste installaties. 

De E&I Technician lost storingen op en zoekt oplossingen voor klant specifieke technische 

problemen. De E&I Technician koppelt resultaten terug aan de organisatie en houdt een logboek bij 

van de verrichte werkzaamheden per locatie en installatie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd 

op de locatie in Assendelft. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

▪ Lost storingen op; 

▪ Je hebt oog voor een veilige werkomgeving; 

▪ Je voert correctieve adaptieve en preventieve werkzaamheden uit aan geautomatiseerde 

procesinstallaties; 

▪ De resultaten van de werkzaamheden leg je digitaal overzichtelijk vast, interpreteert en 

bespreekt deze met de Site Manager; 

▪ In samenwerking met de operators signaleer je verbeteringen, door proactief op de 

werkvloer aanwezig te zijn; 

▪ Je draagt bij aan een zorgvuldig beheer van documentatie van de toegewezen apparatuur. 

 

Functie-eisen 

▪ Afgeronde MBO Elektrotechnisch Technicus niveau 4; 

▪ Elektrotechnisch goed onderlegd; 

▪ Affiniteit met PLC/SCADA/DCS Systemen; 

▪ Zelfstandige en stevige persoonlijkheid; 

▪ Resultaatgericht, klantgericht en probleemoplossend; 

▪ Hands-on mentaliteit en stressbestendig; 

▪ Flexibele instelling, plannen & organiseren en bereid te reizen; 

▪ Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 

Wij bieden 

Een zelfstandige en dynamische baan op een geheel nieuwe vestiging van Blue Phoenix. Hierbij 

bieden wij je een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder een bonusregeling en 

een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring. Je komt in een geheel nieuw, 

uitdagend en compact team te werken, waarin je flexibiliteit, een ontspannen sfeer en collega’s met 

passie voor het vak kan verwachten. 
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Solliciteren 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ebru Barlas tel. 06-83300729, of kijk op 

www.bluephoenix-group.com.  Je motivatiebrief met CV kun je mailen naar hr@bluephoenix-

group.com. 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.bluephoenix-group.com/

