Choco Support B.V. is een dynamisch en snel groeiend familiebedrijf dat gechocolateerde producten
(dragees) produceert en verkoopt door heel Europa. Met een jong gedreven team wordt er
enthousiast gewerkt aan onze hoog kwalitatieve producten. Dit kunnen allerlei soorten noten, fruit
en crisps zijn die voornamelijk verkocht worden binnen de Business to Business en private label
markt.
Choco Support kent een hoge kwaliteitsstandaard. De productie vindt plaatst binnen onze beide
productie locaties gevestigd in Leerdam en Geldermalsen.
Ben jij die zelfstandige, nauwkeurige, technische duizendpoot en ben je daarnaast flexibel in je
werktijden en communicatief vaardig? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe

Allround onderhoudsmonteur technische dienst (40 uur, M/V)
Als onderhoudsmonteur ben je verantwoordelijk voor de optimale staat van alle technische
voorzieningen in de productieruimtes van onze vestigingen in Leerdam en Geldermalsen.
Om dit te bereiken voer je onderhouds-, reparatie-, aanpassings-, afstel-, en
verbeterwerkzaamheden uit.
Samen met jouw enthousiaste collega’s werk je in een omgeving geschikt voor het produceren van
voedingsmiddelen.

Je dagelijkse werkzaamheden op een rijtje:







zorgdragen voor het draaiend houden van de productiemiddelen
uitvoeren van revisies en modificaties aan de machines
het zelfstandig opsporen en verhelpen van storingen
ombouwen van productielijnen en inpakmachines
opstellen, onderhouden en uitvoeren van het onderhoudsplan
technische ondersteuning bieden bij alle werkzaamheden binnen jouw vakgebied

Ben jij die gedreven, oplossingsgerichte collega die wij zoeken en voldoe je aan onderstaand
profiel:
 je bent een echte aanpakker met minimaal MBO diploma op niveau 4, bij voorkeur richting
werktuigbouwkunde
 flexibele werktijden vind je geen probleem en je bent bereid om storingen te verhelpen
buiten je vaste werktijden
 je werkt graag in een team met productie- en inpakmedewerkers
 je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een technische functie, liefst in de foodsector
 je beheerst de Nederlandse taal uitstekend
 je bent ambitieus en bereid om je verder te ontwikkelen en up-to-date te blijven in je functie
 Woonachtig binnen een straal van 20 kilometer van Leerdam
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden:
 bij goed functioneren een vast dienstverband
 een goed salaris conform Zoetwaren CAO schaal 8
 opleidingsmogelijkheden om jouw persoonlijke doelen te bereiken
 reiskostenvergoeding

Interesse in deze baan?

Mail dan je CV: marieke@chocosupport.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.
www.chocosupport.nl

