Focussen op kwaliteit in de ruimste zin van de betekenis. Dat was medio
jaren negentig de missie bij de oprichting van ons bedrijf. Ons onderscheiden door ons te concentreren op de bovenkant van de markt. Op klanten die
hoge eisen stellen aan voedselveiligheid en tracing. Inmiddels is Broviand
uitgegroeid tot een moderne onderneming met een verwerkingscapaciteit
van 300T grondstoffen per week.
Wij hebben plaats voor een:

E/M onderhoudsmonteur
32-40 uur per week
Functieomschrijving
• Als E/M onderhoud-/storingsmonteur verricht je zelfstandig onderhoud,
inspectie- en reparatiewerkzaamheden aan onze hoogwaardige elektrotechnische
en mechanische installaties.
• Buiten het gepland onderhoud los je als storingsmonteur de storingen op en
voorkom je herhaling.
• Met een goede focus op continu verbeteren draag je bij aan groei en continuïteit
van het productieproces.
• Je bent dagelijks bezig met alle facetten van techniek zoals, PLC’s, aandrijf-,
meet-, regel-, en weegtechniek, pompen, transportsystemen, stroomvoorziening
en koelinstallaties.
Functie-eisen
• Je hebt ervaring in een gelijksoortige werkomgeving.
• Je bent zelfstandig, overtuigend, analytisch, flexibel en stressbestendig.
• Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
• Je bent in het bezit van een MBO-diploma niveau 3 of 4 electrotechniek,
werktuigbouw of mechatronica
• Je bent bereid om noodzakelijke trainingen en cursussen te volgen.
• Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring in de voedingsmiddelenindustrie.
Wij bieden
• Een uitdagende baan in een dynamische werkomgeving.
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en eigen initiatief te nemen.
• De mogelijkheid om passende cursussen te volgen.
• Een flexibele baan in dagdienst.
• Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Stuur je CV en sollicitatie naar
onderstaand adres:

Of mail naar het volgende
mailadres:

Broviand v.o.f.
T.a.v. Mevr. Heijnen
Brouwer 1, 5711 LD Someren

jet@broviand.nl
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