
 

Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten van 
verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas Puul 
beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande 
productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit in 
garnalen. 

 
 
 

Voor de afdeling Technische dienst in Volendam/Edam zoeken wij een zelfstandige en ervaren 

 

Medewerker Technische Dienst (40 uur per week) 
 
De functie 
Bij diverse technische aangelegenheden ben jij het aanspreekpunt voor medewerkers en zorg je voor de juiste 
ondersteuning van het productieproces. In opdracht van de planning, voer jij onderhoud uit bij storingen en ben 
je verantwoordelijk voor preventief onderhoud. Hierbij houd je rekening met productiviteit, kosten en minimale 
downtime.  
Verder instrueer en motiveer je operators om continu te werken aan technische kennis, ontwikkeling en 
optimalisatie ter ondersteuning van het proces.  
Je bent onder andere verantwoordelijk voor: 

• Onderhoud plegen; 

• Oplossen van problemen in geval van storingen; 

• Documenteren, vastleggen van activiteiten en het gebruik van materialen; 

• Initiatief tonen bij geconstateerde verbeter mogelijkheden; 

• Pro actief operators opleiden bij de technische kennis van hun machine; 

• Voorstellen doen ter optimalisatie van de processen; 

• Contact onderhouden met medewerkers en afdelingsverantwoordelijken; 

Dit breng jij mee 
Bij Klaas Puul zijn we op zoek naar collega’s die bij onze nieuwe onderneming passen. Je durft met ons de 
uitdaging aan te gaan en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen aan een nieuwe gezamenlijke 
bedrijfscultuur. Je neemt de volgende ervaring en vaardigheden mee die jij daarvoor kunt inzetten; 

• Je beschikt over een afgeronde technische MBO opleiding (bij voorkeur VAPRO); 

• Je hebt 0-5 jaar ervaring in een technisch functie, ervaring in de food-sector is een pré; 

• Je kunt goed procesmatig, oplossingsgericht  en creatief denken; 

• Je werkt graag zowel zelfstandig als in een team; 

• Je bent punctueel en nauwgezet; 

• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. 
 

Dit bieden wij 
Binnen Klaas Puul kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met veel vrijheid 
en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar ook voor 
de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Verder hoort er 
ook een prima salaris bij inclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een tijdelijk 
contract (jaar) met de intentie tot een vast dienstverband. 

 
Je sollicitatie 
Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Klaas Puul BV? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Stuur 
je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar hr@klaaspuul.com t.a.v. Pleuni Oud. Voor meer 
informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling HR op telefoonnummer 0299-
399340. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:hr@klaaspuul.com

