ALLROUND MONTEUR
40 uur per week, locatie Wijk en Aalburg

HET BEDRIJF
Van Ballegooijen Foods B.V. (VBF), gevestigd in Wijk en Aalburg, bestaat uit de twee zusterbedrijven
Royal VIVBuisman (RVB) en Van der Pol (VDP). Van Ballegooijen Foods is een familiebedrijf met focus
op het maken en verwerken van boter. Royal VIVBuisman, bekend van o.a. de wereldberoemde 3Dboterfiguren, produceert boter- en melkvetproducten. Van der Pol verwerkt deze boter, met de voor
Nederland volle herkenbare smaak, in haar deegproducten. Deze deegproducten variëren van
bladerdeeg en croissantdeeg tot cookie dough chunks. Al meer dan 100 jaar zijn deze voedingsmiddelen
bedrijven internationaal vooraanstaand op het gebied van de productie en levering van melkvet- en
deegproducten. We beleveren wereldwijd klanten uit de voedingsindustrie, foodservice en retail.
Van Ballegooijen Foods onderscheidt zich in de markt met een uitgebreid productassortiment van
voedingsmiddelen van topkwaliteit. Achter het succes van
de organisatie staat een team van 130 enthousiaste
medewerkers. Allemaal verschillend, maar met een aantal
duidelijke overeenkomsten. We delen de passie voor ons
werk en de focus op onze missie. Ons motto is niet voor niets:
‘Samen werkt het!’

DE FUNCTIE
Bij RVB in Wijk en Aalburg zijn we op zoek naar een collega voor onze afdeling Maintenance &
Engineering. Je zorg ervoor dat de productie op rolletjes loopt en dat onze operators de boter of
deegproducten zo efficiënt mogelijk kunnen verpakken en/of produceren.
Je bent het eerste aanspreekpunt bij storingen, onderhoud en analyses, kortom alle technische vragen.
Het doel is om een storing permanent op te lossen. Soms kan dit niet en zal je creatief moeten zijn en
een noodoplossing moeten bedenken. Maar daar ben jij natuurlijk een kei in!

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?
Nadat jij een goede kop koffie hebt gehaald, begin jij je dag met de volgende taken en
verantwoordelijkheden:
• Uitvoeren van preventief onderhoud, reparaties en projecten;
• Analyseren en oplossen van storingen op elektrotechnisch en mechanisch vlak, waarbij de
nadruk ligt op mechanisch;
• Ombouwen van verschillende verpakkings- en productielijnen;
• Rapporteren van storingen en uitgevoerde reparaties in het geautomatiseerde onderhoudsprogramma;
• Het initiëren en bijdragen aan verbeteringen aan onze machines;
• Ondersteunen van- en kennis overdragen aan andere collega’s en productiemedewerkers/operators;
• Zorgdragen voor een veilige omgeving;
• Ondersteunen van externe monteurs.

HIER HERKEN JIJ JEZELF IN
• Je hebt een afgeronde MBO opleiding niveau 4 in de richting van Werktuigbouwkunde,
Mechatronica,
Elektrotechniek, Algemene Operationele Techniek of je hebt ervaring op een vergelijkbaar
niveau;
• Affiniteit met PLC’s en procesautomatisering;
• Gevoel voor hygiëne, kwaliteit en veiligheidsaspecten;
• Kennis van levensmiddelen en hygiënische standaarden is een pré;
• Grote mate van zelfstandigheid/nemen van initiatief;
• Communicatief vaardig;
• Je bent je bewust van veiligheid;
• Woonplaats binnen maximaal 30 minuten reisafstand van Wijk en Aalburg;
• Bereidheid tot het draaien van consignatiediensten en in de toekomst eventuele ploegendiensten.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
Kansen voor iedereen binnen de organisatie: om te leren, te groeien en plezier te hebben. Daarnaast
bieden wij uitzicht op een vaste aanstelling, opleidingsmogelijkheden, vertrouwen, toffe collega’s en
een marktconform beloningspakket.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Chris Memelink (Manager
Maintenance & Engineering) 06-22645503

Smaakt dit naar meer?
Stuur dan jouw cv en motivatie naar
Marjolein Arends
arends@vanballegooijenfoods.nl
+316 57 27 55 68
De Kroon 21, 4261 TW, Wijk en Aalburg

