Medewerker Technische Dienst (fulltime/part-time)
Door groei van onze familiebedrijf zijn we op zoek naar nieuwe collega's.
Kaasveredeling Kruijt is het best te omschrijven als een hands-on productiebedrijf, waar in
een modern pand met gemotiveerde collega's, in twee ploegen kaas en zuivel wordt
behandeld, gesorteerd en verpakt. Onze opdrachtgevers en afnemers zijn bekende (inter-)
nationale levensmiddelenproducenten. Binnen ons bedrijf zijn er veel leer- en
doorgroeimogelijkheden.
Als medewerker Technische Dienst werk je samen met één collega TD medewerker.
Samen zorg je dat al onze productiemachines, ons pand, de installatie in ons pand (o.a.
koeling, (vuil)-waterbehandeling, perslucht, heet water) storingsvrij werken. Omdat wij een
constante stroom van grondstoffen aangevoerd krijgen is het belangrijk dat de productie
altijd door kan gaan.
Zoals je hier boven ziet, hebben we een grote variatie aan apparatuur. Daarnaast
veranderen en vernieuwen we regelmatig zaken en is (preventief)onderhoud van groot
belang.
Daarom vragen we van je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technisch inzicht
Netjes werken (foodomgeving)
Ervaring als monteur /TD medewerker
Technische opleiding
Creativiteit, flexibiliteit en inventiviteit
Liefst ervaring met zowel elektro als mechanisch
In staat zijn zelfstandig te werken en te plannen
woonachtig zijn binnen een cirkel van 20 kilometer van Zegveld.
Beschikken over eigen vervoer naar Zegveld

Er is op dit moment voor circa 15-20 uur per week technisch werk. Wanneer je een fulltime
baan wil hebben kunnen deze uren worden aangevuld met andere werkzaamheden. Dit
allemaal in overleg.
Beschik je over deze bovenstaande ingrediënten? Dan willen we graag met je kennis
maken. Dat kan al heel eenvoudig door te bellen met 0348-404660 vraag naar Maicel, Leen
of Ivo of een mailtje te sturen naar info@kaasveredelingkruijt.nl. Schrijf in dit mailtje heel
kort wie je bent en welke functie je interesse heeft gewekt. Dan nemen we snel contact met
je op om onder het genot van een kop koffie verder kennis te maken.

