N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij
Onze Maatschappij exploiteert twee pijpleiding systemen en verzorgt het transport van ruwe olie en olieproducten
vanuit het Europoort gebied naar Duitsland. In Pernis bevindt zich ons pompstation voor het productensysteem
waarmee olieproducten verder worden gepompt. In Venlo bevindt zich ons tankpark waar ruwe olie in tanks wordt
opgeslagen voordat deze verder naar de eindbestemmingen wordt verpompt. Tevens bevindt zich op onze locatie
te Venlo de controlekamer voor het ruwe olie systeem.
Voor onze locatie in Pernis, zijn wij op zoek naar een
TECHNICIAN ELECTRICAL
Functieomschrijving
Doel van de functie is het in stand houden en uitvoeren van inspecties, preventief en correctief

onderhoud aan de bedrijfsinstallaties, alsmede het optimaliseren van de installaties door middel van het
uitvoeren en begeleiden van projecten.
Taken & verantwoordelijkheden:
• Zorgdragen voor het veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden
• In stand houden en waarborgen van de veiligheid van installaties en systemen
• Opstellen en beoordelen van Taak Risico Analyses en werkvergunningen
• Uitvoeren van inspecties, preventief en correctief onderhoud
• Voorkomen van storingen, lekkages, productieverlies en onveilige situaties
• Opstellen, optimaliseren en bijsturen van onderhoudsschema’s en vastleggen van onderhoudsgegevens
• Herstellen van defecten en storingen om productieverlies tot een minimum te beperken
• Evalueren van storingen en aan de hand daarvan het opstellen of optimaliseren van onderhoudsplannen
• Doorvoeren van gecontroleerde wijzigingen aan de installatie
• Goed- en afkeuren van opleveringen
• Beoordelen van meer- en minderwerk
• Uitvoering van wachtdiensten
Functie-eisen
• MBO+ werk- en denkniveau, elektro technische richting.
• Minimaal 1 tot 6 jaar algemene technische werkervaring, overeenkomstig het functieniveau.

•

•
•
•

Kennis van hoog – en laagspanningsinstallaties, plc besturing, instrumentatie, beveiligingen en
brandblus-, bewaking- en/of camera installaties.
Kennis van benodigde softwareprogramma’s (o.a. Maximo).
Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Rijbewijs.

Arbeidsvoorwaarden
RRP biedt je een zelfstandige baan in een klein team met een grote diversiteit aan werkzaamheden.
Door diverse opleidingen en cursussen bieden we je de mogelijkheid jouw vakkennis verder te ontwikkelen.
Daarnaast bieden we je een competitief salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. een
13e en 14e maand, goede bonusregeling, flexibele werktijden en uitgebreide verlofregelingen.
Sollicitatie-informatie
Is na het lezen van bovenstaand profiel jouw interesse gewekt, stuur dan jouw CV inclusief pasfoto en je motivatie,
uiterlijk 6 december 2020 naar recruitment@rrpweb.nl
Wens je zelf aanvullende informatie omtrent functie & mogelijkheden neem dan contact op met Leon Lurken,
Manager Maintenance, telefonisch bereikbaar 06-31961553.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

