VACATURE
Zorg jij ervoor dat ons machinepark veilig en efficiënt blijft draaien?
Dan kan bij Luiten Food, solliciteer direct!
DE FUNCTIE
Als Allround monteur technische dienst los je zelfstandig storingen aan productiemachines op. Je voert
(preventief) planmatig onderhoud uit aan productiemachines en apparatuur op elektronisch en werktuigbouwkundig
gebied. Indien nodig breng je - in overleg - noodoplossing aan, zodat de productie kan blijven door draaien. Je bent
medeverantwoordelijk voor het voorraadbeheer van de onderdelen. Je denkt proactief mee inzake optimalisatie van
apparatuur en machinepark. Je biedt ondersteuning bij uitvoering van werkzaamheden door externe technisch
bedrijven en ziet er op toe dat dit goed gebeurd. Mede dankzij jouw inzet zal het hele team op een fijne manier
kunnen blijven werken, zodat er geen storingen ontstaan of verholpen worden en productiemachines blijven werken.
OVER ONS
Luiten Food is een warm familiebedrijf dat sinds 1938 wild en gevogelte importeert. Het assortiment is inmiddels
aangevuld met producten vanuit de hele wereld, waaronder rundvlees, lamsvlees, iberico, seafood en zelfs vega(n)
producten. Met een team van ongeveer 90 medewerkers vindt dit aanbod zijn weg naar groothandels,
cruisemaatschappijen, supermarkten, slagerijen en poeliers in meer dan 35 landen. Sinds 2018 maakt Luiten Food
onderdeel uit van Thomas Foods International: eveneens een familiebedrijf en één van de grootste lams- en
rundvleesproducenten van Australië. Luiten Food draagt dan ook met trots de naam Thomas Foods Europe. Voor
meer informatie, zie www.luitenfood.com.

WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

ALLROUND MONTEUR TECHNISCHE DIENST
(FULL-TIME: 40 UUR)
OVER JOU
Een afgeronde MBO opleiding richting werktuigbouwkunde, elektrotechnisch of vergelijkbaar;
Je voert (preventief) planmatig onderhoud uit aan productiemachines en apparatuur;
Je bent verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van de onderdelen;
Ervaring met pneumatiek, hydrauliek en/of elektrisch schakelen;
Kennis van productieprocessen en productiesystemen;
Ervaring in de voedingsmiddelenindustrie is een pré;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit.
WIJ BIEDEN
Marktconform salaris afhankelijk van jouw ervaring en kennis;
24 vakantiedagen op basis van fulltime dienstverband;
Werken binnen een gezellig team;
Verantwoordelijkheid, er is altijd ruimte voor je eigen mening en initiatief;
Bier en bitterballen op vrijdagmiddag;
Warme lunch in december, wanneer we allemaal een tandje bijzetten;
Regelmatig borrels, etentjes, uitjes;
Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

IS DEZE FUNCTIE WAT VOOR JOU? STUUR DAN EEN MAIL NAAR PZ@LUITENFOOD.COM

