Allround Monteur
Fulltime – 3-ploegendienst - Steenbergen

De functie
Voor onze productielocatie in Steenbergen (NB) zijn
wij op zoek naar een Allround monteur.
Je werkt samen in een klein, dynamisch, hecht en
gezellig team om alle voorkomende werkzaamheden
bij de technische dienst op te pakken.

De werkzaamheden
In deze functie ondersteun je de productie door de
machines en andere productiemiddelen in goede
conditie te houden.
Je spoort storingen op en biedt directe ondersteuning,
zodat eventueel stagneren van de productie wordt
beperkt.
Andere taken die behoren tot de functie zijn: het
verzorgen van preventief onderhoud, uitvoeren van
reparatiewerkzaamheden, aanbrengen van modificaties
en het ondersteunen van de productie met betrekking
tot het afstellen en bedienen van machines.
Ook voer je administratieve taken uit met betrekking
tot werkstroombeheer.
Om te solliciteren stuur je jouw CV en
motivatiebrief voor 1 juli 2020 naar:
Nella Tjoelker, HR Manager
hr-nl@dawnfoods.com

Vaardigheden & Kennis:
• Technische opleiding op MBO niveau
• Ervaring met werktuigbouw en elektrotechniek
• Aanvullende kennis van PLC-besturingen, meet-en
regelsystemen en pneumatiek
• Ervaring in de voedingsindustrie is een pré
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal
• Team speler
• Pro actieve, positieve en flexibele houding
• Oplossingsgericht

What began as a small but thriving bakery in
Jackson, Michigan, more than nine decades has
grown to become the international sweet bakery
supplier known as Dawn Foods Products, Inc. Over
the years, Dawn Foods has continually evolved,
always supplying the quality goods and services our
customers need today, and has continued to remain
true to its core beliefs.
Dawn will always be known as a family business,
where every individual takes pride in all they do and
the customer always comes first.

Dawn Foods International B.V.
Zilverhoek 1
4651 AN Steenbergen
T 0167 543543
More info, insights and solutions visit our website WWW.DAWNFOODS.COM

