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

Technische Dienst medewerker (40 uur per week)
Als monteur ben je verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van ons machinepark. Je bent een sterke
persoonlijkheid die technisch goed onderlegd is, maar ook collega’s weet te enthousiasmeren. Daarnaast stel je
zelf diagnoses op en bewaak je tijdig het onderhoud. Het team bestaat uit 4 FTE. Je begeleidt daarnaast de
externe partijen bij het onderhoud van het machinepark.
Dit neem 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 bepaalde ervaring en vaardigheden mee die jij daarvoor kunt inzetten. Wat heb jij te
bieden en herken jij jezelf hierin?
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Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding Werktuigbouwkunde;
Je hebt relevante werkervaring in de levensmiddelenindustrie;
Je hebt ervaring met HACCP/VCA;
Je bent communicatief sterk;
Je kunt goed werken in teamverband, maar bent ook zeer zelfstandig;
Je hebt ervaring met PLC’s en frequentieregelaars;
Je bent NEN3140 gecertificeerd en in bezit van VCA diploma;
Je hebt een mentaliteit en flexibiliteit die past bij een productiebedrijf;
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands;

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 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 Jeroen de Boer (hrvolendam@dutchseafoodcompany.com).

