Voor ons technische team komen we graag in contact met een kundige:

ALLROUND MONTEUR (E)
MACHINETECHNIEK

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze productiemachines, zoals
verpakkingslijnen, meng-installaties en transportsystemen. Hierbij verricht je zowel
preventief als periodiek onderhoud. De focus binnen deze uitdagende functie ligt
grotendeels op elektrotechniek; daarnaast ben je op mechanische aspect inzetbaar.
Je ziet het als uitdaging om als team te sparren over het optimaliseren en verbeteren
van zowel de techniek als het proces.
Jij als persoon:
•
Ziet wat beter, sneller en slimmer kan;
•
Weet processen te automatiseren en techniek te innoveren;
•
Kunt goed overweg met elektrotechnische schema’s;
•
Staat open voor ontwikkeling op technische vlak.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden.
Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij
eigen inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en
samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met
plezier presteren!
Hebben wij je interesse gewekt? Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail
via aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen met Hugo Buitelaar:
06 - 147 97 000 of Marc Bussemakers: 077 - 366 93 90.
Meer informatie over onze organisatie vind je op;
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

bvb-substrates.com
kekkila-bvb.com

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en
producenten van substraten. Met eigen merken en als private
label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren
en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel
voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij
hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten
aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het
optimaal beleveren van onze klanten.

