Monteur WTB Technische Dienst
Wil jij werken bij een jonge onderneming met veel kansen om je zelf te ontwikkelen?
Ben jij op zoek naar een baan waarbij je veel vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden krijgt?
Wij zijn Bio Energy Coevorden (BEC) en maken groengas dat direct in het regionale en landelijke
gasnet wordt gevoed. Op jaarbasis maken we 28.000.000m3 groengas! Daarnaast zijn we met elkaar
bezig dit verder uit te breiden. Wil jij ook meewerken aan het verduurzamen van Nederland? Dan is
deze functie zeker iets voor jou.
Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Jij bent communicatief.
Wilt graag je handen uit de mouwen steken.
Je bent proactief
Hebt minimaal een afgeronde MBO3 opleiding WTB. (of gelijkwaardig)
Hebt geen problemen met het draaien van consignatiediensten.
Hebt kennis van elektrotechniek.
Hebt kennis van pneumatiek en hydrauliek.

Wat bieden wij
Een fulltime baan binnen onze TD. Direct een contract bij Bio Energy Coevorden met een passend
loon en een goed pensioen. Een leuke informele werksfeer met leuke collega’s.
Waar kom je te werken?
In Coevorden op onze dynamische productielocatie waar we zoveel mogelijk duurzaamheid
nastreven. Op dit moment produceren wij groengas voor verschillende gasnetten en hoogwaardige
meststoffen voor binnen- en buitenland. Binnen onze organisatie werken wij in een zeer open en
directe sfeer waarbij we continu zoeken naar hoe wij onze processen kunnen verbeteren en
efficiënter kunnen inrichten. Dit alles doen wij met een klein team van zeer enthousiaste en
leergierige medewerkers die graag een bijdrage willen leveren aan de energietransitie.
Informatie & solliciteren
Ben jij getriggerd én heb jij veel energie en zin om deze uitdaging aan te gaan? Laat het ons weten
door jouw motivatiebrief mét curriculum vitae door te sturen naar info@bioenergycoevorden.nl.
Voor creatieve vragen over deze functie kun je contact opnemen met de afdeling personeelszaken,
op 0524-745215.
Kijk voor aanvullende informatie op www.bioenergycoevorden.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

