Onze Technische Dienst afdeling is op zoek naar versterking! Ter uitbreiding van de
afdeling zoeken we een collega Allround Storingsmonteur. Het lokaliseren en
beoordelen van storingen of storingsoorzaken is je tweede natuur. Je snapt als geen
ander dat het plegen van (preventief) onderhoud belangrijk is, maar ook dat je
prioriteiten anders komen te liggen bij een storing of een piekmoment. Voel jij je juist
prettig in een omgeving die niet voorspelbaar is, maar wil je wel graag op 1 vaste plek
je technische kunsten verrichten? Lees dan zeker verder in de vacature van;

Allround Storingsmonteur
Wat ga je doen
Als Allround Storingsmonteur ben je niet alleen bezig met het beoordelen van het onderhoud aan de
hand van de verschillende controlelijsten, maar voer je ook verschillende noodreparaties uit aan de
machines in de fabriek in overleg met de productieleiding. Met jouw achtergrond op het gebied van
mechatronica, pneumatiek en/of elektrotechnisch ben je gauw bekend met de verschillende
machines die dagelijks bij ons draaien om te zorgen voor de verse visproducten. In het kleine team
van de Technische Dienst (TD) vind je het niet erg om mee te draaien in alle voorkomende
werkzaamheden. Onderdeel van de functie is natuurlijk ook het periodiek uitvoeren van de
storingsdienst. Aanvullend kunnen de volgende werkzaamheden ook aan bod komen:
• uitvoeren van noodreparaties;
• verhelpen van storingen zodat de productie doorgang kan vinden;
• analyseren van de storingen aan de hand van besturingssoftware;
• opleveren van herstelde en/of onderhouden machines en installaties;
• uitvoeren van onderhoud voortvloeiend uit periodieke inspecties of dreigende
mankementen;
• uitvoeren van modificatie – en revisiewerkzaamheden op basis van werkopdrachten.

Wat breng je mee
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In ieder geval een afgeronde MBO niveau 3 opleiding, bij voorkeur in een technische richting;
Aantoonbare relevante werkervaring;
Affiniteit met de logistieke en/of voedselverwerkingsindustrie;
bekend met HACCP, IFS en de technische aspecten van LEAN;
Resultaatgericht, analytisch en oplossingsgericht, service- en klantgericht;
Bij op het gebied van de laatste technische ontwikkelingen;
Goede beheersing van het MS Office pakket;
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands;
Woonachtig in de omgeving van Twello.

Wie zijn wij
Al meer dan 25 jaar leveren wij vers voorverpakte visproducten aan de retail, horeca en institutionele
markt. Eerst vanuit IJmuiden, sinds 1999 vanuit Twello. We verwerken en verpakken vis met de
modernste technieken. Door de perfecte, centrale ligging zijn we in staat om onze klanten optimaal
te bedienen en zijn we inmiddels één van de grootste leveranciers van voorverpakte vis aan de retail.
We streven voortdurend naar nieuwe ideeën en concepten waarmee we onze innoverende rol
kunnen behouden. Bij Profish stap je binnen in een dynamische wereld met zo’n 200 vaste collega’s.

Wat mag je van ons verwachten
Een afwisselende, leuke en verantwoordelijke baan waarin je je verder kunt ontwikkelen. Je komt te
werken in een groeiende organisatie met ruimte voor eigen initiatief. Daarnaast bieden we je een
marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

Meer informatie en/of reageren?
Heb je interesse, maar nog vragen? Bel dan met Jan Hartgers, manager TD, via : 06 – 51 20 94 40. Wil
je reageren? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Liesbeth Hekkers, HR adviseur, via
hrm@profish.nl en we regelen een eerste gesprek met je om de functie verder met elkaar te
bespreken.

