Vacature – allround technicus
Weerribben Zuivel in Nederland (Overijssel) is een sterk groeiend biologisch zuivelbedrijf. Met een team van
ongeveer 45 enthousiaste zuivelmedewerkers wordt dagelijks een compleet assortiment ambachtelijke, boeren
zuivelproducten gemaakt. Direct na het melken wordt de melk gepasteuriseerd, afgevuld en verpakt. De
fabriek beschikt over een aantal productielijnen op 2 locaties. Hierop worden o.a. biologische melk, yoghurt,
vla, en andere desserts bereid. Op de 2e productie locatie wordt boter gemaakt. Alle eisen op het gebied van
hygiëne en registratie worden hierbij vanzelfsprekend strikt nageleefd. In deze functie ben je verantwoordelijk
voor het goed laten draaien en optimaliseren van de productiemachines. Je bent verantwoordelijk voor het
onderhoud, lost storingen op en werkt mee aan technische projecten.
Functieomschrijving
Als allround technicus ben je verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en het rendement van de
productiemachines: (koel)tanken, pompen, vulmachines, verpakkingslijnen etc.
Je draagt zorg voor het preventief onderhoud om storingen te voorkomen, treedt er toch een storing op, dan
zorg ij ervoor dat deze opgelost wordt.
Je coördineert de werkzaamheden.
Daarnaast werk je mee in de uitvoer van allerlei technische optimalisatie projecten.
Het bijhouden van onderdelen voorraden en de bestelling hiervan valt onder je takenpakket.
Ongeveer 75% van de werkzaamheden is mechanisch en 25% elektrisch, van beide disciplines is dus gedegen
kennis vereist. Ook krijg je alle ruimte om eventuele verbetervoorstellen aan te dragen en uit te voeren.
Functie-eisen
Voor deze functie dien je de volgende technische vaardigheden in huis te hebben:
-

Een afgeronde technische opleiding zoals: MTS, HTS, WTB, elektrotechniek, mechatronica of
vergelijkbaar
Technische kennis met name op gebied van mechanica en elektrotechniek
Meerdere jaren werkervaring als onderhoud –of storingsmonteur binnen de levensmiddelen –of
aanverwante industrie
Ervaring in reparatie en onderhoud van (productie)machines
Ervaring met Tig lassen

Daarnaast heb je een streepje voor in deze functie wanneer je:
-

Maximaal 1 uur van ons bedrijf woont
Zelfredzaam en oplossingsgericht bent (zelf met creatieve oplossingen kan komen indien er een
situatie ontstaat die hier om vraagt)
Het gewend bent om in een hectische en dynamische omgeving te werken
Graag ten dienste staat van de productie
Goede communicatieve vaardigheden bezit
Een analytische denkwijze hebt en graag verbetervoorstellen doet ten behoeve van de verbetering en
optimalisatie van het productie- en verpakkingsproces
Flexibel inzetbaar bent
Basis kennis hebt van PLC programmering

Arbeidsvoorwaarden
-

Een afwisselende technische functie binnen een dynamisch productiebedrijf
Passende salariëring
Een baan met uitzicht op vast dienstverband
Een goed geregeld pensioen
Een enthousiast informeel team van aanpakkende collega’s met hart voor de zaak

Wij zien je sollicitatie met veel belangstelling tegemoet!
Je kunt deze per e-mail versturen naar jorandelange@hotmail.com

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Joran de Lange op 0621277342.
Acquisities naar aanleiding van deze vacature worden niet op prijs gesteld.

