
 
Functiebeschrijving medewerker TD -monteur -coördinator-duizendpoot M/V 24-30 uur 

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 TD-monteur-coördinator werk je samen met je TD collega en een enthousiast hands-

on team aan ons modern machinepark en gebouw-installaties. Van bronpomp met waterbehandeling 

tot aan industriële vacumeermachines en van afvalwaterzuivering tot aan weegschalen, heftrucks  en 

printer. Betreft zowel mechanisch en elektrotechniek als  besturingstechniek. Het is prettig wanneer 

jij coördineert dat alle openstaande taken, preventief onderhoud, keuringen en kalibraties 

vastgelegd zijn,  in beeld blijven en afgerond raken in overleg en in samenwerking met je collega’s. 

Kortom van alles wat. Kom je er samen niet uit dan weten wij ons gesteund door alle leveranciers van 

de apparatuur. Maar in een productiebedrijf is het zelf (tijdelijk) kunnen oplossen belangrijk.  

Je werkt samen met je collega in dagdienst. Maar af en toe een avond- of weekendklus komt ook 

voor (dan draait de productie minder of niet). En het oplossen van plotselinge ernstige storingen 

komt ook voor. We verwachten daar binnen heldere afspraken wel enige flexibiliteit.  

Bij elkaar genomen een leuke, afwisselende en uitdagende baan. Een top plek voor een zelfstandige 

technische duizendpoot. Ook ZZP-ers kunnen reageren! 

We vragen van je:  

• Enkele jaren monteurservaring liefst in (levensmiddelen)productieomgeving 

• Ervaring in de foodbranche is een pré maar geen vereiste!! 

• MBO werk- en denkniveau – MBO diploma in technische richtingen 

• Beheersing van de Engelse taal (je hebt een aantal Nederlands en Engels sprekende collega’s) 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Goede sociale vaardigheden 

• Bereid om af en toe in de avond, weekend of onverwachts een klus te doen. 

• Netjes werken (foodomgeving) 

• Creativiteit en flexibiliteit  

• In staat zijn zelfstandig te werken en te plannen 

• Liefst woonachtig zijn binnen een cirkel van 20 kilometer van Zegveld. 

• Beschikken over eigen vervoer naar Zegveld 

Beschik je over veel van  deze bovenstaande ingrediënten? Dan willen we graag met je kennis 

maken. Dat kan al heel eenvoudig door te bellen met 0348-404661. vraag naar Maicel 

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. Meer info: 

www.kaasveredelingkruijt.nl 

http://www.kaasveredelingkruijt.nl/

