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Je haalt meer uit bij AvikoWerken bij

Aviko is de grootste Europese producent van verse, diepgevroren en gedroogde aardappelproducten en behoort tot de top vier marktleiders in aardappelpro-
ducten van de wereld. Hier zijn we trots op! Sinds 2002 maken wij onderdeel uit van Royal Cosun. Vanuit 13 productielocaties in Nederland, België, Duitsland, 
Zweden, Polen en China bedienen we met veel passie dagelijks 2,5 miljard tafels. Ons doel is om wereldwijd mensen, culturen en smaken samen te brengen. 
Hierbij worden we gedreven door de grote potentie van onze producten en door de impact die we daarmee hebben op kwaliteit, service, innovatie en duur-
zaamheid binnen onze keten; van grond tot mond.

Allround Storingsmonteur (5-ploegen)
locatie Oosturm

Functie omschrijving

Waar ga je werken
Ooit stilgestaan bij hoeveel techniek er bij onze aardappelproducten komt kijken? Het is een onmisbaar onderdeel! Dat maakt jou als onderdeel van de Tech-
nische Dienst ook onmisbaar. Je gaat werken bij onze technische dienst in Venray. De afdeling kent in totaal ca. 30 collega’s, waarvan 10 in een vergelijkbare 
functie. Je rapporteert aan de Maintenance Supervisor.  Bij ons in Venray vind je uiterst moderne productiefaciliteiten en zeer hoogwaardige technische 
installaties om het beste uit onze aardappelen te halen. Hierdoor krijg je als storingsmonteur 5-ploegen op deze afdeling zelf ook mooie groeikansen. Bij Aviko 
heerst een informele sfeer en korte lijnen vinden we belangrijk.

Als Allround storingsmonteur zorg je ervoor dat een optimale technische bijdrage wordt geleverd aan het productieproces, dit in overeenstemming met de 
vereiste specificaties en geldende richtlijnen. Je werkt zorgvuldig en je bent op de hoogte van de geldende veiligheidsvoorschriften en risico’s met betrekking 
tot jouw werkzaamheden. Je houdt je gevraagd en ongevraagd je eigen kennis op niveau.

Wat ga je doen
Je signaleert vroegtijdig storingen, elektrotechnisch, en mechanisch en lost deze op  Je analyseert oorzaken van storingen en initieert preventieve acties
 Je verricht inspectie- en onderhoudswerkzaamheden  Je beheert en onderhoudt hulpmiddelen  Je rapporteert in het onderhoudsmanagementsysteem

Wat breng jij mee
 Jij bent net als wij een echte teamspeler
 Je ademt techniek en vindt het mooi om bij te dragen aan de groei van Aviko
 Je hebt een mbo 4 diploma elektrotechniek of mechatronica op zak. 
 Daarnaast beschik je over ervaring op elektrotechnisch en werktuigbouwkundig vlak, bij voorkeur opgedaan in de voedingsmiddelenindustrie
 Je bent bereid om verder te leren
 Je hebt een gezonde dosis ambitie, flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel

Wat bieden wij jou
Direct een vast contract  Uitdagende techniek in een werkomgeving die steeds verder gemoderniseerd wordt  31% ploegentoeslag bij 5-ploegendienst
 Volop opleidingsmogelijkheden om te groeien Een goede pensioenregeling.

Solliciteer

Hoe werkt het?
 Je ontvangt een bevestiging via de mai  Daarna wordt je sollicitatie gescreend door een van onze recruiters  Het is mogelijk dat er ook telefonische 
screening plaatsvindt4. Als laatste word je CV doorgezet aan de hiring manager.

Sollicitatie gesprekken: Afhankelijk van de functie zullen er één of meerdere gesprekken plaats vinden.
Aanbieding: Bij een match, ontvang je van ons een passend aanbod.

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren.
https://werkenbij.aviko.nl/vacatures/allround-storingsmonteur-5-ploegen-nl-nl-3/


