
  
 
Rosier Nederland  B.V. te Sas van Gent (NL) is een kunstmest producent, 100% dochter 
van het Belgische Rosier S.A. en maakt onderdeel uit van de kunstmest tak van het 
Oostenrijkse Borealis AG. De productieplant met ruim 100 werknemers is gespecialiseerd 
in de productie van kunstmeststoffen “op maat” voor de klant. De producten worden via 
landbouwcoöperaties en de kunstmesthandel over de hele wereld verkocht. 
   
Per direct zijn we op zoek naar een fulltime kandidaat voor de functie van: 
 

Allround technician E/I 
 
Afdeling 
 
De E&I-monteurs werken in dagdienst en zijn onderdeel van de afdeling Plant Availability. 
Om toerbeurt bent u een week geconsigneerd buiten dagdiensturen volgens een vastgesteld 
schema. De E&I-monteurs beschikken over verschillende specialistische vaardigheden hiermee 
wordt rekening gehouden bij de indeling van de werkzaamheden. 
 
Functie 
Verrichten van preventief en curatief onderhoud, nieuwbouw en uitbreidingswerkzaamheden op 
het gebied van elektrotechniek en meet- en regeltechniek aan laagspanningsinstallaties, zodanig 
dat opdrachten tijdig en in overeenstemming met vereiste specificaties worden uitgevoerd en ter 
zake geldende veiligheids- voorschriften worden nageleefd. Hiertoe behoren: 
 

 Onderhouden van elektrotechnische (meet)apparatuur en gereedschappen zodat deze in goede 
staat blijven 

 

 Verhelpen van storingen in (delen van) elektrotechnische-, meet- en regelsystemen aan de hand 
van ontvangen meldingen en bevindingen  

 Uitvoeren van periodieke inspecties aan (delen van) elektrotechnische-, meet- en regelsystemen 
voor (PLC-)besturing, bewaking, registratie en beveiliging van apparatuur, installaties en 
processen, teneinde vast te stellen of systemen juist functioneren en onveilige situaties tijdig 
onderkend en gecorrigeerd kunnen worden.  

 

 Uitvoeren van modificaties aan c.q. uitbreiden van bestaande systemen, zodanig dat opdrachten 
tijdig en conform specificaties worden gerealiseerd.  

 

 Meewerken/begeleiden bij door externe installatiebureaus/leveranciers uit te voeren 
werkzaamheden en in bedrijf stellen en uittesten van nieuwe installaties. 

 
 
 



 
Functie-vereisten: 
 

 Niveau 4 elektrotechniek, elektromechanica  of vergelijkbaar 

 NEN 3140 opleiding 

 Enige jaren ervaring binnen een proces technische omgeving 

 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren. 

 Actief meedenken met betrekking tot de kwaliteit van het product en de beheersing van het milieu 
in het kader van ons kwaliteits- en milieuzorgsysteem (ISO 9001 en 14001).  

 Bij voorkeur woonachtig zijn in Zeeuws-Vlaanderen; 
 
Rosier biedt: 
Collegiale sfeer 
Goede studiemogelijkheden 
Voldoende doorgroeimogelijkheden in de functie 
Aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
Indien u interesse heeft, verzoeken wij u schriftelijk te reageren. U kunt uw sollicitatie richten aan 
Rosier, t.a.v. mevrouw E. van Haelst, Manager personeelszaken, postbus 70, 4550 AB Sas van 
Gent. e-mail: els.vanhaelst@rosier.eu 


