
Sinds de jaren ’60 is de familie van Westreenen veehandelaar. Nu staat de derde generatie aan het roer. In eerste instantie kocht de familie koeien die 

werden verhandeld aan de slachterijen. In 1995 werd het bedrijf uitgebreid met de aankoop van een rundvleesbedrijf. Niet alleen kon de familie nu het 

beste vee inkopen maar konden ze het ook zelf gaan verwerken. 

Ruim 8 jaar later werd Ameco opgericht, Amsterdam MEat COmpany. Ameco richt zich op het oer-Hollandse melkrund. Tot de dag van vandaag kopen wij 

de runderen in Nederland in, slachten en verwerken het. Inmiddels is Ameco opgenomen binnen de geïntegreerde productieketen van VanDrie Group, 

wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees, veevoeder en verwerking van huiden. 

Ameco werkt nu met een team van zo’n 100 bevlogen vakmensen.

Wat ga je bij Ameco doen?
De werkzaamheden hebben betrekking op productiesystemen, technische- en procesinstallaties op zowel mechanisch, elektrisch als PLC-besturing vlak. 

Werkzaamheden worden in wisselende dienst uitgevoerd waarbij correctief en preventief onderhoud elkaar afwisselen. In ons team wordt je uitgedaagd 

om op individueel niveau maar zeker in teamverband je bijdrage te leveren. Alles in het kader van technische- en procesoptimalisatie en technische 

modificaties en projecten.

Verder vallen de volgende werkzaamheden binnen de functie:
  Je hebt een flexibele en ambitieuze werkhouding, bent klantvriendelijk en service- en oplossingsgericht. Ook beschik je over goede 

 communicatieve vaardigheden;

  Je zal zowel storingsreparaties, preventieve onderhoudswerkzaamheden, kleine technische projecten alsmede modificaties uitvoeren;

  Je moet in staat zijn om zelfstandig elektrische, besturingstechnische, maar ook mechanische storingen te analyseren en te verhelpen;

  Je bent in staat om de échte oorzaak van de storing te vinden, voorstellen te doen om tot de beste oplossing voor de situatie te komen én 

 hierover te rapporteren;

  Je levert als Onderhoudstechnicus een actieve bijdrage aan de continue verbetering van de productiesystemen en overige technische installaties;

  Je hebt consignatiedienst na inwerkperiode met een frequentie van 1x per 2 maand.

  Je rapporteert aan de Chef technische dienst.

Dit vragen wij van jou?
  Je hebt een afgeronde opleiding MBO 3-4 niveau, Mechatronica Elektro/Energietechniek/Besturingstechniek of een gelijkwaardige opleiding met   

belangstelling voor (proces)techniek;

  Je hebt enige werkervaring en kennis en opgedaan in de praktijk;

  Je bent een echte aanpakker die nadenkt en vervolgens de handen uit de mouwen steekt;

  Je bent een procesdenker met ruime ervaring op het gebied van mechanische, elektrische en PLC-gestuurde installaties.

  Je bent zelfstandig, gestructureerd en kan uitstekend in teamverband kan werken;

  Je bent bereid tot het volgen van aanvullende opleidingen;

  Je hebt de mentaliteit om zaken af te ronden, ook als het wat later wordt;

  Je hebt brede technische interesse op verschillende vakgebieden, ook buiten je eigen vakgebied;

Dit bieden wij jou:
  Een prettige, informele werkomgeving;

  Uitstekende doorgroeimogelijkheden;

  Lid van een kundig, allround en gemotiveerd team;

  Een uitstekend salaris; afhankelijk van kennis en kunde tussen € 2.750 en € 3.200 bruto per maand (conform cao vlees);

  Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering en niet-ziek bonus.

Wij zoeken vakmanschap en zijn op zoek naar een:

Onderhoudstechnicus  
Apeldoorn | Full time | Mbo 

Wil je solliciteren?

Zoek je een uitdagende, verantwoordelijke baan als Onderhoudstechnicus? 
Onze technische dienst wil jou leren kennen! solliciteer nu via: info@ameco.eu. 


