Aurubis Netherlands B.V. in Zutphen maakt deel uit van de Aurubis Groep. Aurubis is het
toonaangevende integrale koperconcern en bovendien de grootste koperrecycler wereldwijd. Aurubis
produceert jaarlijks ruim één miljoen ton koperkathoden en daaruit diverse koperproducten. Aurubis
heeft circa 6.500 medewerkers en diverse productievestigingen in Europa en de Verenigde Staten.
Daarnaast beschikt Aurubis over een uitgebreid service– en distributienetwerk voor koperproducten in
Europa, Azië en Noord-Amerika. In Zutphen richten de ongeveer 350 medewerkers zich voornamelijk
op de productie van dun messing- en koperband. Dit band wordt o.a. toegepast in de
automobielindustrie en de elektrotechnische/elektronica industrie. De Aurubis Groep heeft in 2013
haar productielijn voor gewalste koperproducten verhuisd van Zweden naar de fabriek in Zutphen; in
verband met deze uitbreiding is Aurubis op zoek naar een enthousiast en gedreven

Engineer Automatisering
De functie :
Als Engineer Automatisering ben je verantwoordelijk voor het functioneren van ons machinepark.
Je ben zowel zelfstandig als in teamverband bezig ter optimalisatie, verbetering en/of verandering van
geautomatiseerde procesvoeringen, conform geldende procedures en richtlijnen en binnen gestelde
kaders van kwaliteit, tijd en budget.
De Engineer Automatisering maakt deel uit van de afdeling Maintenance & Engineering. Je werkt in
een team bestaande uit 6 collega’s en je rapporteert direct aan de Manager Maintenance &
Engineering.
Verantwoordelijkheden
Leiden en realiseren van technische projecten.
Maken van projectrapportages en vastleggen van alle met de werkzaamheden verbonden
(technische) informatie conform daarvoor geldende procedures en richtlijnen.
Up-to-date houden van machinedocumentatie en beschikbaarheid ervan (E-plan).
Ondersteuning geven aan het onderhoudsteam voor technische vraagstukken.
Werken volgens en voldoen aan ISO TS 16949.

Functie-eisen:
Afgeronde HBO opleidingsniveau is een must of een universitaire studie richting elektrotechniek.
Kennis en ervaring op het gebied van PLC Programmering, Siemens S7, WinCC of vergelijkbaar.
Je neemt initiatief, bent zelfstandigheid en hebt een analyserend vermogen.
Goede beheersing van de Engelse taal, beheersing van het Duits is een pré.
Relevante werkervaring is een pré.
Je bent enthousiast, gedreven en resultaat gericht.
Je bent een teamplayer.
Ons aanbod:
Aurubis is een internationale dynamische organisatie met het meest efficiente en geavanceerde
productieproces van dunband uit koper(legeringen). Aurubis geeft je de kans om zelfstandig
technische projecten te leiden en realiseren.
Een jaarcontract met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Aurubis hanteert de cao-metalektro en biedt daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
een reiskostenvergoeding en verlofregeling (27 vakantie- en 13 ADV-dagen).
Interesse?
Uw sollicitatie kun je sturen naar mevrouw A. Brand (a.brand@aurubis.com)
Voor informatie kun je terecht bij de afdeling HR. Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer: 0575-594
558.

