Ben jij een servicegerichte probleemoplosser. Dan hebben wij een fulltime baan voor jou.
Medewerker Technische Dienst

40 uur

Wat verwachten wij van een Medewerker Technische Dienst:
Als Medewerker Technische Dienst zorg je voor het dagelijks/wekelijks onderhoud aan het machinepark aan de
hand van onderhoudsschema’s en checklists.
Ook zorg je voor het (mede) oplossen van storingen gedurende het productieproces. Samen met je collega
beheer je de voorraad onderdelen. Ook het oplossen van technische mankementen aan gebouwen behoort tot je
takenpakket. Je bent proactief in het bedenken van oplossingen en het ongevraagd adviseren van de
Meewerkend Voorman en/of Technisch Manager.
Uiteraard ben je iemand die netjes de werkplaats achterlaat en zuinig omgaat met omgeving, gereedschappen,
onderdelen en materiaal.
Wie zoeken wij:







Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding, richting Werktuigbouw en/of Electrotechniek of
vergelijkbaar;
Kandidaten met affiniteit en werkervaring in de Food en/of Retailbranche genieten de voorkeur;
Je bent stressbestendig en hebt geen moeite met deadlines;
Je beheerst de Nederlandse taal goed zowel in woord als geschrift;
Je bent flexibel met betrekking tot de werktijden en daarnaast ben je bereid om consignatie diensten te
draaien.

Wie zijn wij:
Vleescentrale van der Horst BV is een familiebedrijf opgericht in 1963 en uitgegroeid tot een actief professioneel
en internationaal verwerkend rundvleesbedrijf. Ons afzet gebied verspreidt zich over heel Europa. Doordat wij
werken met korte leadtimes zijn wij gebaat bij een goed draaiend productieproces.
Werken bij Vleescentrale van der Horst betekent werken in een informele en dynamische sfeer. Wil jij samen met
ons bouwen aan verbetering en vernieuwing. Dan zijn wij op zoek naar jou!
Werken bij Vleescentrale van der Horst:
Waarom werken bij Vleescentrale van der Horst? Het draait bij ons om de combinatie zakelijkheid en
menselijkheid. We zijn een professioneel bedrijf dat waarde hecht aan kwaliteit en betrokkenheid. Tegelijkertijd
zijn we transparant, klantgericht, flexibel, no-nonsense en zorgen we, met elkaar, voor een prettige werksfeer.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer Dennis Rietveld (Technisch Manager)
via het telefoonnummer 0165-532980
Solliciteren:

Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken? Stuur dan je CV en uitgebreide motivatie naar
Babette@vleescentrale.nl. of:
Vleescentrale van der Horst BV
Schotsbossenstraat 13
4705 AE Roosendaal
T.a.v. Babette van der Horst

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

