De Stichting Korenmolen De Eendracht is op zoek naar een:

Machinist

(vrijwillig)

Naar aanleiding van zijn leeftijd heeft een van onze machinisten aangegeven dat hij gaat
stoppen met zijn werkzaamheden. Wij zijn daarom op zoek naar een vrijwilliger die ons
machinistenteam komt versterken en ons komt helpen met bedienen van onze uit 1934
stammende dieselmotor “Oude Bram”.
Doel van de stichting
De stichting Korenmolen de Eendracht is verantwoordelijk voor het onderhoud en
functioneren van het interieur en mechaniek van dit rijksmonument. Om dit te
verwezenlijken houdt de stichting de molen in maalvaardige staat. Het stichtingsbestuur
bepaalt de visie en het beleid. De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die allemaal
gepassioneerd en gemotiveerd zijn om dit stukje geschiedenis en cultuur levend te houden.
Omschrijving werkzaamheden/verantwoordelijkheden:
De machinist maakt de motor gereed voor het draaien. Dit houdt in dat hij de motor
zorgvuldig controleert en op verscheidene plaatsen van nieuw smeermiddel voorziet
voordat deze gestart wordt. De machinist zorgt er ook voor dat diverse andere apparaten
(motorkoppel, graanreiniger en plansifter) gereed zijn voor productie. Een uitgebreide
controlelijst met foto’s wordt daarbij gebruikt als handleiding. Tijdens de productie
controleert de machinist de diverse functies en smeert hij de diverse onderdelen
regelmatig. Ook wordt tijdens het draaien een logboek bijgehouden van diverse
parameters.
Wat zoeken wij:
Een kandidaat met:
 (bij voorkeur) technische kennis en vaardigheden (motortechniek niet per sé
noodzakelijk);
 tijd en interesse om 1 zaterdag per 5 weken de motor te bedienen;
 ervaring in het werken in een team;
 affiniteit met de organisatie.
Wat bieden wij:
 Een gezellige en dynamische omgeving met een open cultuur.
 De kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in het komen versterken van ons team? Dan kunt
u voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen via: info@molen-deeendracht.nl, of telefonisch met dhr. L. Maat, onder nummer 06 20 674 970.
Voor meer informatie: https://www.molen-de-eendracht.nl

