MONTEUR BIJ STEENLAND CHOCOLATE
Ten minste t/m december 2019

Mechatronica
wtb met electro
electro met wtb
Deze vacature is
beschikbaar voor
contractbasis,
detachering en ZZP

Werken bij het leukste
chocoladebedrijf van Nederland?
Op zoek naar uitdaging, zelfstandigheid én werken in teamverband? Wil je (mechanisch technische)
machines optimaal laten werken, technische problemen duurzaam oplossen en technisch worden
uitgedaagd om het machinepark op een hoger niveau te brengen?
Bij Steenland Chocolate in Gouda, een gespecialiseerde fabrikant in chocolade munten, vormproducten
en reepjes, waar 60 – 120 enthousiaste medewerkers zorgen voor een top productie heeft de Technische
Dienst een vacature voor een monteur op de afdeling capsuleer (verpakken, stempelen, stickeren van
chocolademunten in aluminiumfolie).
Steenland heeft diverse projecten op deze afdeling: de unieke (huis-ontworpen) standalone
capsuleermachines worden technisch op een hoger niveau gebracht en nieuwe capsuleermachines
moeten worden geplaatst en in werking worden gesteld. Wij zoeken een allrounder die zich wil vastbijten
in deze veelzijdige en uitdagende klus.
Naast de verbeterprojecten ben je verantwoordelijk voor algemeen en preventief onderhoud aan de
capsuleermachines, complexere omstelwerkzaamheden, verhelpen van storingen en uiteraard het
doen van verbetervoorstellen naast overige (mechanisch) technische werkzaamheden. Je waardeert en
gebruikt de kennis en ervaring van de operator en voorlieden, bent een teamspeler en levert daarin een
positieve bijdrage aan de organisatie.
De vacature is ter uitbreiding om de afdeling en deze projecten toegewijde TD-aandacht te kunnen geven
tot tenminste eind 2019, waarbij een verlenging – gezien de vele technische projecten die ook hierna
nog op de agenda staan – tot de mogelijkheden behoort.

Wij vragen:
 MBO-niveau 3 of 4 diploma (Mechatronica, WTB of Electrotechniek)
 Mechanisch goed onderlegd met, bij voorkeur, ervaring met pneumatiek, hydrauliek en
elektrotechniek. Enthousiasme kan ervaring compenseren.
 Fijnmechanische vaardigheden, m.n. bankwerken, draaien en frezen
 Zelfstandigheid binnen TD-team
 Bij voorkeur min. 1 jaar relevante werkervaring.
 Ervaring in voedingsmiddelenomgeving is een pré
En verder herken jij jezelf in:
 Hands-on mentaliteit
 Goed communiceren met operators van diverse achtergrond
 Flexibele instelling
 Initiatief
 Prioriteiten kunnen stellen
 Enthousiasme
Wij bieden:
36-urige werkweek in dagdienst, een marktconform salaris (Zoetwaren cao, tot ca € 3500,- bruto/maand
excl. toeslagen), een uitdagende baan waarbij je de diepte in kunt, verschillende projecten op de afdeling,
de dynamiek van een seizoensbedrijf en een professioneel TD-team bestaande uit 6 TD-ers, waaronder
een teamleider en een hoofd TD.
Steenland biedt een dynamische werkomgeving binnen een ambitieus en hardwerkend team van collega's.
Een werkomgeving die je veel zelfstandigheid en handelingsvrijheid biedt en waar resultaten, de menselijk
maat en 'hart voor de zaak' de basis vormen voor ons succes. De belangrijkste waarden van de
Steenlandcultuur zijn verankerd in een gedragskompas en worden samengevat als Samenwerken,
Transparant, Eigen Verantwoordelijkheid, Resultaatgericht en Kwaliteit- en Klantgedreven (STERK²).
Zonder passende opleiding heeft het geen zin om te reageren.
Voor meer informatie en sollicitaties
Azar Middel (wervingscoördinator): amiddels@steenland.nl / 0182 - 590762
Bij afwezigheid: Rianne Linders (HR manager): rlinders@steenland.nl / 0182-59 07 52

