Vacature: Onderhoudsmonteur
Als Onderhoudsmonteur bij Van Oers United zorg jij er voor dat alle machines goed werken en goed
blijven werken. Met jouw expertise zorg je dat de productie- en verpakkingslijnen blijven draaien, zodat
de supermarkten van Nederland op tijd voorzien zijn van groente. Zo kan bijvoorbeeld de operator van
een verpakkingslijn bellen om een storing te melden, welke jij direct oplost en de operator terugkoppeling
geeft. Vervolgens inspecteer jij een andere machine, waarna je een bestelling aan je leidinggevende
doorgeeft voor het vervangen van een onderdeel. Je houdt je administratie op orde en je werkplek netjes,
zodat je collega in de consignatiedienst precies kan zien wat er tijdens jouw werkdag gespeeld heeft.

Jouw taken






Lokaliseren en oplossen van storingen;
Uitvoeren van reparaties;
Uitvoeren van inspecties;
Instrueren en begeleiden van Onderhoudsmonteurs van derden;
Opstellen van bestellingen, zodat je leidinggevende materialen en onderdelen kan bestellen;

Jouw verantwoordelijkheden





Technisch onderhoud aan het beschikbare machinepark, randapparatuur en facilitaire systemen;
Bijdragen aan continue verbetering van bedrijfsprocessen;
Treffen c.q. bewaken van veiligheidsmaatregelen ingeval (delen van) werkzaamheden door
derden worden uitgevoerd;
Tijdig en correct uitvoeren van bij de functie behorende administratieve werkzaamheden.

Wat neem jij mee?






Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Beheersing van verdere
talen is een pré;
Ervaring met onderhoud en reparaties van voedselverpakkingsmachines;
MBO opleiding in de richting Werktuigbouwkunde, Electrotechniek of Elektronica;
Aanvullende opleidingen tot Technicus Bedrijfsinstallaties (TBI) en TIG Lassen;
Bereidheid tot werken in consignatiediensten.

Competenties






Accuratesse;
Flexibiliteit;
Stressbestendigheid;
Aandacht voor kwaliteit;
Plannen en organiseren.

Wat biedt van Oers United?






Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming;
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zowel binnen het eigen vakgebied als daarbuiten;
Een informele en persoonlijke werksfeer;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
In 2018 iedere twee weken een groentepakket.

Wie is van Oers United?
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond verse groenten,
actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft eigen teeltlocaties in onder
andere Nederland, Marokko, Ethiopië en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met elkaar in om hen
zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit producten te leveren omdat wij
de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken het verschil. Kernwoorden binnen onze
organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers United ziet de kracht van
getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van Oers United.

Procedure
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Bij indiensttreding zullen
werknemers worden gevraagd om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag aan te leveren zonder
bezwaar.

Reactie
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, dan zien we jouw motivatiebrief met CV met belangstelling
tegemoet. Je kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder vermelding van de vacature
‘Onderhoudsmonteur’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

