
Monteur Chocoladefabriek  
 
Op zoek naar uitdaging, zelfstandigheid én werken in teamverband, zowel structureel als 
projectmatig werk? Wil je (mechanisch technische) machines optimaal laten werken, 
technische problemen duurzaam oplossen en technisch worden uitgedaagd? 
 
Steenland Chocolate in Gouda bestaat sinds 1899 en is actief in het produceren van 
kwalitatief hoogwaardige chocoladeproducten, waarvan ca 95% wereldwijd wordt 
geëxporteerd. Steenland is een sterk seizoensgestuurd bedrijf; sommige afdelingen draaien 
het gehele jaar in drie ploegen en andere in één, twee of drie; afhankelijk van de drukte. 
Steenland heeft ± 80 vaste medewerkers en kan in het hoogseizoen (ca mei t/m september) 
opschalen naar ±150 medewerkers. 
 
Je bent als allround monteur verantwoordelijk voor algemeen en preventief onderhoud aan 
machines. Omdat we uiteenlopende producten produceren, houd je je bezig met complexe 
omstelwerkzaamheden. Ook verhelp je storingen en doet verbetervoorstellen als je van 
mening bent dat iets efficiënter kan. Je bent een teamspeler en levert daarin een positieve 
bijdrage aan de organisatie. 
 
De vacature is ter uitbreiding van onze huidige technische dienst. Onze TD bestaat op dit 
moment uit 8 collega’s.  
 
Wat vragen wij? 

- Een afgeronde MBO opleiding richting techniek (WTB of Mechatronica); 
- Mechanisch goed onderlegd met, bij voorkeur, enkele jaren ervaring met 

pneumatiek, hydrauliek en elektrotechniek; 
- Fijnmechanische vaardigheden, m.n. bankwerken, draaien en frezen; 
- Volledige zelfstandigheid binnen het TD team; 
- Minimaal 3 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. 
 
Wat bieden wij? 

- 36-urige werkweek in 2 ploegendienst (wekelijks 1 á 2 dagen late dienst en de andere 
dagen een dagdienst); 

- Salarisschaal 10 van de Zoetwaren CAO (€2.577 tot € 4080 bruto per maand exclusief 
toeslagen), Opleidingsmogelijkheden; 

- De dynamiek van een seizoensbedrijf en een professioneel TD-team, waaronder een 
teamleider en een hoofd TD. 

 



Bedrijfsprofiel 
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 Steenland cultuur zijn verankerd in een gedragskompas en 
worden samengevat als Samenwerken, Transparant, Eigen Verantwoordelijkheid, 
Resultaatgericht en Kwaliteit- en Klantgedreven (STERK²).  
 
Interesse in deze functie? Sollicitaties, CV mét motivatiebrief, graag richten aan Lotte 
Manuhutu. Email: lmanuhutu@steenland.nl of telefoon: 06-13123896. 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  
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