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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.

Productietechnicus 
(dagdienst), LocatieOosturm

Functie omschrijving

Waar ga je werken
Kijk jij graag naar wat er beter kan en wat er allemaal mogelijk is? Ben jij oplossingsgericht? Lees dan vooral verder! Bij Aviko zijn onze monteurs onmisbaar. Jij 
wordt onderdeel van onze afdeling technische dienst die bestaat uit totaal 26 mensen. 10 collega’s werken in ploegendienst werken en de rest in dagdienst. Er 
heerst een informele sfeer en korte lijnen vinden we belangrijk. Naast jou zijn er nog 3 andere Productietechnici waarvan ieder verantwoordelijk is voor zijn/
haar eigen gebied. In jouw geval zijn  dit de verpakkingsmachines. Deze machines lopen 24/7. De storingsmonteurs focussen zich op de dagelijkse storingen 
terwijl jij je bezighoudt met de complexe storingen in jouw gebied. Jij neemt het voortouw en kijkt hoe deze storingen voorkomen kunnen worden in de toe-
komst.

Wat ga je doen
 Je voert storingsanalyses uit op complexe storingen en bedenkt verbeteringen. Hiervoor breng jij de kosten in kaart, weet jij mensen te 
 enthousiasmeren/overtuigen van het idee en implementeer jij het. Hierbij begeleid jij ook buitenfirma’s
 Je bent lid van projectteams voor nieuwe machines en ondersteunt de storingsmonteurs in nieuwe technieken/machines. Jij als kennisbron 
 zorgt ervoor dat de mensen mee worden genomen/getraind in de verbeteringen/veranderingen
 Je bent de spil in het Continu Verbeteren van “jouw” machine(s) met behulp van TPM techniek
 Je maakt en actualiseert onderhoud-, inspectie- en keuringsplannen

Wat breng jij mee
 Je hebt een mbo+ werk- en denkniveau en een diploma 
 in de technische richting
 Je hebt affiniteit met fijn mechaniek
 Je staat stevig in je schoenen en durft jouw mening te geven
 Je kan goed met verschillende mensen omgaan en communiceren
 Je bent in staat om taken te delegeren waar nodig
 Je werkt gestructureerd en anticipeert
 Je bent zelf graag op de vloer aanwezig om jouw 
 handen vuil te maken

Solliciteer

Hoe werkt het?
 Je ontvangt een bevestiging via de mail.
 Daarna wordt je sollicitatie gescreend door een van onze recruiters.

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/productietechnicus-dagdienst-nl-nl-4/Productietechnicus (dagdienst) Oostrum - Aviko
 

Wat bieden wij jou
 Direct een vast contract 
 De kans om met de modernste technieken te werken
 Een open, mensgerichte cultuur waar je jezelf kunt zijn
 Een zichtbare en belangrijke rol met veel betekenis voor Aviko,  
 collega’s en jouw klanten
 Alle kansen om je binnen dit speelveld professioneel en 
 persoonlijk te ontwikkelen. Daarbij gestimuleerd door collega’s  
 en gefaciliteerd door vele trainings- en opleidingsmodules 
 binnen de Aviko Academy

 Het is mogelijk dat er ook telefonische screening plaatsvindt
 Als laatste word je CV doorgezet aan de hiring manager.


