“ SAMEN STERK IN KOEK & BANKET”
De Banketgroep is een toonaangevende producent van koek en banket (Branded en
Private label) op zowel de Nederlandse als de Europese markt en in sommige subsegmenten, zoals de (stroop)wafel markt, zijn we wereldleider. Vanuit een sterke positie
op onze thuismarkt, hebben we een meer dan solide export markt uitgebouwd, die
inmiddels de thuismarkt overtreft. Onze kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, kennis en
innovatiekracht zorgen samen voor een grote meerwaarde voor consumenten, retailers
en out-of-home klanten.
De Banketgroep is, samen met zusteronderneming Poult (in Frankrijk), onderdeel van
Biscuit International en Europees marktleider in de Private Label koek en banket
categorie.
Wij zoeken voor onze locatie Moordrecht een gedreven

ALLROUND MONTEUR
Fulltime / 3-ploegen
Doel van de Functie:
Het betreft een baan voor 36 uur per week in 3 ploegendienst. Als Allround Monteur
verricht je onderhouds-, reparatie- en modificatiewerkzaamheden aan productieinstallaties en apparatuur op (voornamelijk) werktuigbouwkundig en elektrotechnisch
gebied zodanig dat een juiste en veilige werking van de installaties/apparatuur wordt
gewaarborgd. De allround monteur legt verantwoording af aan het Hoofd Technische
Dienst.
Jouw taken als Allround Monteur zijn o.a.:
 Uitvoeren van periodieke inspecties op werktuigbouwkundig en elektrotechnisch
gebied zodanig dat de technische condities tijdig worden onderkend en correctieve
en preventieve acties ondernomen kunnen worden;
 Verhelpen van storingen aan productieapparatuur en utiliteitsvoorzieningen op
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektronisch en besturingstechnischgebied aan de hand van ontvangen meldingen, zodanig dat productiewerkzaamheden uit het oogpunt van techniek en veiligheid kunnen worden hervat
en stagnatie tot een minimum beperkt blijft;
 Schoonhouden van werkplaats en reparatieomgeving;
 Assisteren bij opstarten productie, mits noodzakelijk;
 Werkzaamheden registreren in onderhoudsmanagement systeem;
 Begeleiden monteurs van externe firma's;
 Het uitvoeren van niet nader omschreven taken voortvloeiend uit de functie.
Jij bent een Allround Monteur, waarvan wij verwachten:
• Minimaal MBO werk- en denkniveau;
• Afgeronde technische opleiding;
• Zowel mechanisch als elektronisch goed onderlegd, waarbij het zwaartepunt ligt
op elektrotechniek;
• Ervaring in de foodsector is een pre;
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Collegiaal/ teamspeler;
• Hands-on mentaliteit;
• Hoog verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden jou:
• Een uitdagende baan binnen een prettige en informele werkomgeving.
• Een prima salaris, afgestemd op jouw achtergrond en ervaring.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, allen conform de CAO Zoetwarenindustrie.
Dit houdt in: vakantie, pensioen, enz.
• Een dynamisch bedrijf, waar eigen initiatief zeer gewaardeerd wordt.
• Volop ontwikkelingsmogelijkheden.
De Banketgroep heeft zeven bakkerijen verspreid over Nederland en Duitsland. Op ons
hoofdkantoor in Tilburg, zijn naast de Directie, de verkoopafdelingen voor Nederland en
Export, de afdelingen Marketing, Supply Chain, F&A, Inkoop, ICT en HR gevestigd.
Binnen Biscuit International, beschikken we over 12 bakkerijen en een brede portfolio
aan producten die het grootste deel van de koek en banket categorie in Europa afdekken.
Wil jij ons komen versterken?
Stuur dan een korte motivatie en jouw CV naar Rolf Moers, Manager HR
(rmoers@banketgroep.com).
Indien je meer wilt weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Jerome
Brouwer, Hoofd Technische Dienst via jbrouwer@banketgroep.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

