Wij zijn per direct op zoek naar een:

MEDEWERKER
TECHNISCHE
DIENST
40 uur/wk - MBO
Als iemand jou in de kroeg vraagt wat
voor werk je doet, dan zeg je:
“Ik zorg er voor dat de productielijnen
altijd op en top draaien, zodat er zonder
storingen en op een veilige manier
geproduceerd kan worden.”

Maar in werkelijkheid doe je natuurlijk veel meer…
> je doet preventief onderhoud aan de diverse machines
> je springt meteen op als er een storing is, waar of wat dat dan
ook is in de fabriek
> je bouwt de productielijn mee om als er geswitcht wordt
naar een ander product of verpakking
> je denkt na over optimalisatie van bestaande machines
> je brainstormt mee over hoe er verder geautomatiseerd kan
worden en komt met goede voorstellen hiervoor
Wat wordt er van jou verwacht:
> je hebt een diploma MBO werktuigbouwkunde of
vergelijkbaar
> je hebt enige ervaring met elektro- en PLC-techniek
(Siemens) of bent bereid om dit te leren
> je bent flexibel: niet iedere dag is met een schaartje te
knippen en in het hoogseizoen van april t/m juli wordt er
door je afdeling in 2 ploegen gewerkt (van 06:00-14:30 en
van 14:30-23:00 uur)
> je bent bereid om wanneer nodig op zaterdag te werken
(enkele zaterdagen per jaar)
> je staat lekker stevig in je schoenen

DENK JE DAT JIJ
BIJ ONS PAST?

Stuur dan je CV met motivatiebrief naar:
Marc Theunissen, hoofd technische dienst:
m.theunissen@aartsconserven.nl
Heb je eerst nog een paar vragen?
Bel dan voor de antwoorden even met
Marc Theunissen: 077-366 1404.
WWW.AARTSCONSERVEN.NL

Wat krijg je van Aarts Conserven hiervoor terug:
> Arbeidsvoorwaarden conform CAO voor groente- en fruit
verwerkende industrie
> Een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
> 25 vakantiedagen en 9,5 ADV dagen, plus je hebt de
mogelijkheid je overuren in tijd voor tijd om te zetten of je
laat ze uitbetalen voor die leuke vakantie
> De tijd dat je in ploegen werkt, krijg je een aantrekkelijke
ploegentoeslag
> Een super gezellig team waar je iedere dag graag weer mee
wilt werken!

AARTS

CONSERVEN

ZO LEKKER

Medewerker Technische Dienst
40 uur/wk-MBO

JE WERKDAG ZIET
ER ZO ONGEVEER
ALS VOLGT UIT:

DENK JE DAT JIJ
BIJ ONS PAST?

Stuur dan je CV met motivatiebrief naar:
Marc Theunissen, hoofd technische dienst:
m.theunissen@aartsconserven.nl
Heb je eerst nog een paar vragen?
Bel dan voor de antwoorden even met
Marc Theunissen: 077-366 1404.

> je begint om 06:00 of 07:00 uur met een glimlach en loopt
een rondje om te kijken of alles goed draait
> je drinkt even snel een bakkie koffie met je collega’s Marc en
Roel en jullie bespreken wie wat gaat doen die dag
> je wilt net beginnen met reviseren van de
aspergeschilmachine als de directeur voorbij komt die het
gebruikelijke ochtendpraatje met je maakt. Leuk dat hij even
vraagt hoe je weekend was!
> je krijgt een telefoontje van een collega dat er iets niet klopt
aan de perenschilmachine: je gaat meteen kijken. Dit is een
groter probleem als wat het leek. Je besluit de schilmachine
even stil te zetten en samen met een van je collega’s verhelp
je de storing
> je gaat weer verder met het reviseren van de
aspergeschilmachine. De telefoon gaat weer: in productie
moeten de lijnen omgebouwd worden naar een ander
product
> je wilt net weer terug lopen naar de werkplaats als je collega
van de etiketteerafdeling je aanspreekt dat hij over 2 weken
met een nieuw trayformaat moet gaan werken. Je overlegt
met hem hoe en wat en plant het maken van een nieuwe mal
in om deze week gereed te maken, zodat er nog tijdig mee
getest kan worden.
> je gaat weer verder aan de aspergeschilmachine. De dag is
bijna om, nog even om 16:00u als productie klaar is mee
helpen ombouwen voor de volgende ochtend en dan ook
met een glimlach weer naar huis.
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