
Cloetta Sneek is één van de 8 fabrieken van Cloetta AB, een krachtig bedrijf met een leidende positie binnen de Europese zoetwarenmarkt. 

Op de plant in Sneek wordt met ongeveer 95 betrokken en gepassioneerde medewerkers en ambitieuze doelstellingen op Continuous 

Improvement populaire en bekende A-merken geproduceerd zoals Sportlife, Xylifresh, Jenkki, KING, Redband en Venco. 

Allround Monteur (mechatronica)

Taken en verantwoordelijkheden

Je maakt deel uit van de Technische Dienst op onze locatie. Voor het onderhoud van ons machinepark en installaties moet je mechanisch, 

pneumatisch, elektrisch en liefst ook besturingstechnisch onderlegd zijn. De nadruk ligt op het werktuigbouwkundige vlak, maar als jij dit 

nu al combineert met kennis op elektrisch- en of besturingsgebied (of bereid bent tot het volgen van opleiding op dit gebied) dan zijn wij 

naar jou op zoek! Je verricht voornamelijk onderhouds- en revisiewerkzaamheden, maar springt ook in bij storingen aan de installaties en 

machines, doet verbetervoorstellen, levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van de afdeling en neemt actief deel aan verbe-

ter projecten.

Profiel

Wij zoeken twee enthousiaste en zelfstandige collega’s die werkzaam zijn in een 2 ploegen systeem, die als het werk erom vraagt bereid 

zijn om even een uurtje extra door te zetten en die energie krijgen van het betrekken van operators bij onderhoud door kennis te delen.  

      Je hebt een afgeronde technische opleiding op minimaal MBO niveau aangevuld met voldoende kennis van elektro- en besturings 

  techniek. Of je hebt al bewezen dat je technische inzicht hebt en je bent bereid om naast je werk een opleiding in de techniek te  

  volgen op MBO-niveau.

      Je beschikt over relevante werkervaring, ervaring in de levensmiddelenindustrie is een pré.

      Je bent een communicatieve, zelfstandige en flexibele teamspeler die van aanpakken weet.

      Je durft verantwoordelijkheid te nemen, bezit analytische vaardigheden en je kunt tegen tijdsdruk.

      Veilig werken en continu verbeteren zit in je DNA.

      Je vindt het leuk ook deel te nemen aan multi disciplinaire verbeterteams om gezamenlijk het onderhoud of de machine/proces te  

  verbeteren.

Solliciteren

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:

https://cloetta.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/149179


