
Elektromonteur bij Arla
Locatie: Nijkerk 

Arla Foods is een coöperatie in handen van Europese melkveehouders. Dit betekent dat we in nauwe samenwerking voortdurend sterker 
en beter proberen te worden om de boeren daarvan te laten profiteren. Dit principe heeft altijd centraal gestaan bij alles wat we doen. Dit 
is ook de reden dat Arla nu een sterk bedrijf is, meer dan 100 jaar nadat het werd opgericht. 

We werken hard om ons bedrijf op een duurzame manier te laten groeien. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met onze melkveehou-
ders en met de vele mensen en bedrijven waarmee we zaken doen. En, erg belangrijk, door naar onze klanten te luisteren. We willen dat 
onze zuivelproducten gezondheid en plezier brengen. Dat ze jouw leven gezonder maken en inspiratie geven - waar je ook bent, wanneer 
je maar wilt en in elke fase van je leven.

Lijkt het jou gaaf om op elektrotechnisch gebied productie- en verpakkingslijnen draaiende te houden? Met jouw kennis van Siemens S5, 
S7, Mitsubishi, Schneider (codesys) én Sigmatek ben jij alle storingen de baas. Kom jij bij ons in dagdienst werken?

Over deze functie
Storingen oplossen en zorgen dat ze niet meer terugkomen; dat is prioriteit nummer 1 binnen onze technische dienst. Wij draaien gemid-
deld 1.000.000 verpakkingen per dag dus je kunt je voorstellen welke problemen het oplevert wanneer dit een paar uur stilstaat. Aan jou 
de taak om alles op elektrotechnisch vlak te onderhouden. Onze elektrotechnische dienst is opgesplitst in twee afdelingen. Er werken vijf 
collega’s aan de proceskant en vier collega’s aan de verpakkingskant. Jij geeft zelf aan waar jij gelukkig van wordt.

Dit zijn je werkzaamheden als elektromonteur bij arla
•	 Uitvoeren	van	correctief	en	preventief	onderhoud;
•	 Productiedata	analyseren	en	hieruit	conclusies	trekken	op	elektrotechnisch	gebied;
•	 Aanpassen	productie	en	verpakkingsmachines	t.b.v.	procesverbeteringen;
•	 Stagiaires	begeleiden	en	enthousiasmeren	voor	je	vak;
•	 Operators	instrueren	en	adviseren	over	technische	elementen	binnen	de	productie.

Dit breng je mee als elektromonteur bij arla

Als elektromonteur heb je eens in de vier weken consignatiedienst. Dit betekent dat je helemaal op jezelf bent aangewezen. Juist voor dit 
soort momenten is het van belang dat je doorgaat totdat je een (complexe) storing zelf hebt opgelost.
•	 Mbo4	opleiding	richting	mechatronica,	elektrotechniek,	besturingstechniek	of	een	soortgelijke	richting;
•	 Je	vindt	consignatiediensten	geen	probleem.	Daar	staat	tegenover	dat	je	36	uur	per	week	werkt;
•	 Kennis	van	Siemens	S5,	S7,	TIA-portal,	Mitsubishi,	Schneider	(codesys)	en	Sigmatek;
•	 Met	jouw	ruime	werkervaring	kijk	je	niet	op	van	complexe	storingen.

Wat we je bieden als elektromonteur bij arla

Wanneer je bij ons komt werken, helpen we je vanaf het moment dat je bij ons begint. We geven je een goed beeld van onze organisatie 
door je allereerst uit te nodigen voor onze introductiedag.
•	 Maximaal	€48.060,-	bruto	per	jaar	bij	36	uur	per	week	(inclusief	vakantiegeld	en	eindejaarsuitkering);
•	 Hoge	netto	consignatietoeslag	en	extra	vergoeding	bij	consignatieoproepen;
•	 Jaarcontract	met	uitzicht	op	vast;
•	 Een	gunstige	reiskostenvergoeding,	waarbij	ook	belastingvoordeel	mogelijk	is	tot	100	euro	netto	per	maand;
•	 Aantrekkelijke	pensioenregeling,	waarvoor	jouw	werknemersbijdrage	slechts	3.4%	bedraagt;
•	 25	vakantiedagen	en	korting	op	het	lidmaatschap	bij	jouw	sportschool;
•	 Opleidings-	en	doorgroeimogelijkheden;
•	 5%	-10%	korting	op	je	Zilveren	Kruis	zorgverzekering;

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.werkenbijarla.nl/vacatures/elektromonteur/


