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Werkvoorbereider Technische Dienst
Plaats / Provincie: Zeewolde / Flevoland
Branche / Niveau: Techniek / Vmbo
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Full time
Vacature referentie: 55703-A

Bedrijfsomschrijving
Jouw nieuwe werkgever ontwikkelt, produceert, verkoopt en levert al jarenlang verschillende voedingsmiddelen aan
diverse groothandels en supermarktketens. Je wellicht toekomstige collega’s kunnen jou in dit geval het beste
vertellen waarom het geweldig is om bij dit bedrijf te werken: “Het is een jong familiebedrijf, waar iedereen zich
enorm voor inzet. Naast een goede werksfeer heerst er een duidelijke hands-on mentaliteit met één duidelijke
richting: samenwerken en het bedrijf op de kaart zetten!“

Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ben je volledig verantwoordelijk voor het opstellen en maken van alle onderhoudsplannen,
als het gaat om het technische onderhoud van alle machines.
Vervelen ga jij je in ieder geval nooit, aangezien jij je gedurende je werkweek bezighoudt met het:
Plannen van alle mogelijke reparaties, onderhoud en modificaties waar noodzakelijk;
Inplannen en realiseren van technische werkaanvragen;
Begeleiden van externe inspecties;
Ontwikkelen van voorstellen voor onderhoudsmethoden;
Beheren en inkopen van de voorraad én onderdelen;
Bijhouden, beoordelen en beheren van service- en onderhoudscontracten;
Waarborgen en naleven van wetgevingen en bepaalde normeringen.
Vragen die hierbij direct bij je te binnen schieten, zijn onder andere: Wat moet er exact worden gedaan? Welke
materialen zijn er nodig om de juiste onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren? En welke materialen
hiervan moeten er (tijdig) worden ingekocht?
Goed om te weten, is dat je direct onder het hoofd van de technische dienst valt en samen een duidelijk én
werkbaar plan maakt wanneer nodig. Ook moeten er inspecties begeleidt worden om alle certificeringen te
behouden, dit doen jullie samen in goed overleg.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Functie-eisen
Afgeronde Mbo/Hbo opleiding, het liefst in de richting van onderhoudskunde, werktuigbouwkunde,
elektrotechniek of iets vergelijkbaars.
Je bent niet alleen theoretisch, maar ook praktisch ingesteld én hebt een hoog kwaliteitsbewustzijn, iets wat
je graag in de praktijk toepast.
Kennis van Ultimo is daarnaast een pré.

Arbeidsvoorwaarden
€2.750 - €3.250 bruto per maand o.b.v. 40 uur;
Exclusief ploegentoeslagen;
25 vakantiedagen;
8,33% opbouw aan vakantiegeld;
Reiskostenvergoeding;
Pensioenopbouw conform StiPP;
Baan met uitzicht op vast dienstverband c.q. vast!

Sollicitatieprocedure
Heb jij de nodige kennis in huis en ben jij geïnteresseerd in deze baan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct!
Stap 1. Solliciteer op deze baan via de sollicitatieknop
Stap 2. Wij bellen je voor een telefonische kennismaking
Stap 3. Een persoonlijke kennismaking met FlevoDirect
Stap 4. Wij stellen je voor aan je nieuwe werkgever
Stap 5. Je gaat op gesprek bij je nieuwe werkgever
Stap 6. Je krijgt de baan aangeboden
Nog niet “klaar” om te solliciteren en wil je nog iets weten? Geen probleem!
Bel ons op 036-521 81 60, stel je vraag via WhatsApp op 06-391 84 706 of e-mail zeewolde@flevodirect.nl . Wij
geven graag antwoord op al je vragen.
Omdat wij graag ook van anderen horen hoe goed jij bent in jouw werk, is het een onderdeel van onze procedure
om referenties in te winnen en/ of getuigschriften in te zien.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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