
 

Wie zijn wij?   
 

Fresenius Kabi is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Onze producten en diensten 
worden gebruikt bij de verzorging van ernstig en chronisch zieke patiënten. Caring for life! 
 

Sinds 2021 produceren we in Emmer-Compascuum op hoog volume miljoenen EasyBags met klinische 

(sonde)voeding. De fabriekshal is hiervoor speciaal verbouwd. Enterale of klinische voeding is speciale drink- 

of sondevoeding waarin alle benodigde voedingsstoffen zitten die een patiënt per dag nodig heeft. 

Specialistisch werk dus, waarvoor we nieuwe medewerkers zoeken met een gezonde dosis nieuwsgierigheid 

en de bereidheid om hard te werken en veel te leren! 

 

De medewerkers zijn de pijlers onder ons succes. Ons personeelsbeleid is altijd toekomstgericht. Zo dragen we 

allemaal bij aan de wereldwijde groei van Fresenius Kabi. Met opleidingen en trainingen ondersteunen we je in 

je nieuwe werkomgeving. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

Wat ga je doen als Technician Energy & Building? 
 

• In deze functie staat het uitvoeren van de technische projecten, binnen het werkgebied Building 
& Utilities centraal. Zijnde alle gebouw- en gebouw gebonden installaties op de productielocatie. 
Dit zijn onder andere installaties op het gebied van energie, HVAC, stoom, koeltoren, cleanroom 
en de overige gebouw gebonden installaties. Dit betekent dat je onder andere periodieke 
inspecties uitvoert, storingen in apparatuur/ installaties/ systemen verhelpt, 
revisiewerkzaamheden uitvoert en bijdrage levert aan verbeteringsprojecten.  

• Daarnaast geef je vaktechnische aanwijzingen en instructies aan productiemedewerkers/ 
operators, volg je meldingen op van de veiligheidsdienst, lever je bijdrage bij het opstellen van 
onderhoudsvoorschriften en vul je bestelaanvragen in voor reserveonderdelen.  

 
Kortom, een leuke functie voor de echte techneut! 

 

Profiel 
 

• Afgeronde opleiding op MBO niveau richting E&I 

• Ervaring met besturingstechniek (PLC en diverse controllers, camera, robot ,servo) 
• Kennis van pneumatiek en hydrauliek 

• Speciale kennis van systemen die in de fabriek moeten worden gecontroleerd, b.v. vulsystemen, 
sterilisatiesystemen 

• Kennis van CIP 

• PC skills: MS Office, EPLAN Electric P8, SAP PM 
• VP Elektrisch (vakbekwaam persoon)  

• Kennis van kalibratie, temperatuur en druk 
 

Aanbod 
 

• Marktconform salaris en vaste eindejaarsuitkering 
• Reiskostenvergoeding 

• 26 vakantiedagen + 12 ADV-dagen 
• Enthousiaste personeelsvereniging 
• Veel aandacht op het gebied van training 

 



 

Sollicitatie 
 

Is jouw interesse gewekt? Reageer dan direct met een motivatiebrief en cv onder vermelding van 

vacaturenummer 21-1631 per email te sturen aan: hr.nl@fresenius-kabi.com 


