
Storingsmonteur 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.

Over deze functie
Een miljoen producten rollen er dagelijks van de band bij Arla in Nijkerk. Best veel toch? Als storingsmonteur zorg jij ervoor dat Arla 24/7 
dagverse zuivel kan blijven produceren. Want met zulke hoeveelheden gaat er ook weleens een machine stuk. Hoewel het oplossen van 
storingen centraal staat in jouw functie, ben je ook genoeg bezig met lange termijn verbeteringen. 

In een rooster, vergelijkbaar met een 5-ploegenrooster werk je met 20 collega’s aan zowel mechanische als elektrotechnische oplossingen. 
Wanneer er een storing optreedt in de fabriek, bellen de operators jou. Je vraagt goed door wat er is gebeurd en hoe de storing ontstond. 
Heb je genoeg informatie dan duik je veilig de machine in en los je het probleem op. Ziezo: storing opgelost. De productie kan weer verder 
en er is minimaal tijd verloren.

Dit zijn je werkzaamheden als storingsmonteur bij arla
•	 Jij	lost	storingen	zo	snel	mogelijk	op	en	zorgt	ervoor	dat	de	storing	in	de	toekomst	niet	meer	optreedt	(correctief	en	preventief );
•	 Uitvoeren	preventief	onderhoud;
•	 Verbeteren	van	het	machinepark	en	deelnemen	aan	verbeterteams	(LEAN);
•	 Adviseren	van	productieleiders	wanneer	een	machine	niet	helemaal	goed	functioneert;
•	 Samenwerken	met	operators,	elektromonteurs	en	shiftleaders.

Dit breng je mee als storingsmonteur bij arla

Het is belangrijk dat je je ervan bewust bent dat een storingsmonteur bij ons op onregelmatige tijden werkt. Zelfs in het weekend en op 
feestdagen hou jij het machinepark van Arla in optimale staat.
•	 Mbo	3/4-opleiding	afgerond	richting	mechatronica,	elektrotechniek,	werktuigbouwkunde	of	soortgelijk;
•	 Je	hebt	ervaring	als	(storings)monteur	en	weet	wat	het	is	om	storingen	op	te	lossen	onder	enige	tijdsdruk;
•	 Ben	je	een	werktuigbouwkundige?	Dan	heb	je	door	relevante	ervaring	ook	kennis	van	zowel	elektrotechniek	als	pneumatiek.

Wat we je bieden als storingsmonteur 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.
•	 Minimaal	€	3.125,-	en	maximaal	€	4.250,-	bruto	per	maand,	inclusief	25%	ploegentoeslag;
•	 8%	vakantiegeld	en	3,5%	eindejaarsuitkering;
•	 Jaarcontract	met	uitzicht	op	vast	en	je	werkt	36	uur	per	week;
•	 Een	gunstige	reiskostenvergoeding,	waarbij	ook	belastingvoordeel	mogelijk	is	tot	€	100	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;
•	 Prima	consignatietoeslag	en	extra	vergoeding	bij	consignatieoproepen;
•	 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/storingsmonteur/


