Onderhoudsmonteur
Functieomschrijving
Iedere dag de uitdaging aangaan om te zorgen dat de productielijnen en inpaklijnen continu
draaien. Als onderhoudsmonteur heb jij deze verantwoording. Daarnaast ben jij samen met je
collega op zoek naar om verbeteringen aan te brengen waardoor we efficiënter kunnen
produceren.
Dit alles kan zowel op onze locatie in Beek en Donk als in Aarle-Rixtel. Ben jij op zoek naar een
vast dienstverband in onze regio Laarbeek? Dan zijn wij op zoek naar:
Ons bedrijf:
Jeurgens BV is sinds haar oprichting in 1921 al generaties lang een zelfstandig familiebedrijf met
twee productielocaties in Nederland en een verkoopkantoor in de UK. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Beek en Donk. Ons bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke producent van
kwalitatief hoogwaardige koek-, biscuit- en meringueproducten. In onze fabrieken produceren
wij o.a. bokkenpoten, kokoskoeken, trifle sponges, lange vingers en meringueproducten.
De functie:
Als onderhoudsmonteur onderhoud je het machinepark op de twee locaties in Beek en Donk en
Aarle-Rixtel van Jeurgens. Je verzorgt correctief en preventief onderhoud, je zorgt ervoor dat de
machines probleemloos functioneren en je denkt proactief mee aangaande verbeteringen in het
productieproces. Het leveren van teamwerk is essentieel.
De functie betreft een fulltime functie met mogelijkheid tot in 3-ploegendienst met de bereidheid
tot het werken in consignatiediensten.
Jouw profiel:







Voltooide opleiding MBO Elektrotechniek, minimaal niveau 3
Minimaal 3 jaar werkervaring als monteur in een productieomgeving en/of machinebouw
(Hygiënisch) TIG-lassen, draaien en frezen is een pre
Ervaring met het werken in een food-omgeving is een pre
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Persoonskenmerken: proactief, oplossingsgericht, accuraat, betrokken, flexibel,
teamspeler

Wat bieden we jou:







De mogelijkheid tot een vast contract
Een baan voorlopig in dagdienst, er bestaat een mogelijkheid tot 2-3 ploegendienst
Uitstekende pensioenregeling
Salaris conform CAO Zoetwaren
Een familiebedrijf met een fijne werksfeer
Personeelsvereniging, waar ongeveer twee tot drie keer per jaar iets georganiseerd wordt

Onderhoudsmonteur
Dit is een veelzijdige en zelfstandige functie in een informele organisatie. Er is een prettige
werksfeer in een jong, dynamische team, dat continu in beweging is. Professionaliteit en passie
voor kwaliteit is onze drijfveer. Innovatie is een kernwaarde bij Jeurgens. Iedereen die bij ons
werkt heeft dus echt de kans om het verschil te maken en vorm te geven aan de verdere
toekomst van ons bedrijf. De arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend in overeenstemming met
de functie.
Vragen? Neem contact op met personeelszaken, telefoonnummer 0492-382228
Mail je sollicitatie met motivatiebrief naar sollicitatie@jeurgens.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

