Vacaturemelding

Junior Storingsmonteur
Het bedrijf:
CêlaVíta, producent van koel verse aardappelproducten, is gevestigd te Wezep en maakt sinds 2012 deel uit van
McCain. Bij CêlaVíta werken ruim 300 enthousiastelingen die allemaal één ding gemeen hebben: hun passie voor
piepers! Het enthousiaste werken aan de kwaliteit en de smaak begint al op het land bij de aardappeltelers en
eindigt bij de consument op het bord met heerlijke aardappelvariaties.
Voor de afdeling Technische Dienst zoeken wij een enthousiaste junior storingsmonteur met passie voor het vak.
Een unieke kans om je werkend verder te ontwikkelen tot een volwaardige en zelfstandige storingsmonteur. Wij
bieden jou volop cursussen en opleidingen, leren jou alle fijne kneepjes van het vak binnen een nuchter,
hardwerkend en ervaren team monteurs.
Functieprofiel







Je hebt MBO werk- en denkniveau óf je beschikt over een technische MBO diploma, bij voorkeur richting
mechatronica of elektrotechniek
Je hebt bijvoorbeeld tijdens stages in een vergelijkbare functie gewerkt.
Je hebt een passie voor elektrische en mechanische techniek.
Je bent bereid om naast je baan ook opleidingen/cursussen te volgen.
Een aanstekelijk enthousiasme en een leergierige en gemotiveerde houding.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden








Je bent op termijn verantwoordelijk voor het verhelpen van alle voorkomende storingen op mechanisch,
elektrotechnisch en besturingstechnisch gebied.
Je analyseert storingen op mogelijke storingsoorzaken c.q. frequenties en draagt verbetervoorstellen aan;
Je voert naast storingsonderhoud ook preventief onderhoud uit;
Je informeert operators over oorzaak en preventie t.a.v. (ver)storingen;
Je assisteert bij projecten;
Je neemt actief deel aan verbeterprocessen volgens Lean, 5S, Kaizen en TPM.

Aanbod
CêlaVíta kent een uitstekende cao met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime
functie in een 3 ploegendienst voor 36 uur per week. Een goed salaris, 25 vakantiedagen én 13 ADV dagen.
Daarnaast bieden we bieden volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Belangstelling?
Wil jij je naast je baan verder ontwikkelen en bijdragen aan het zo voorspoedig mogelijk laten verlopen van ons
productieproces? Je kunt je belangstelling tot uiterlijk 15 oktober 2018 kenbaar maken via www.mccain.com à
jobs/careers.
Reageren kan via http://www.mccain.nl/footer/JOBS. Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met de HR afdeling via f.polk@celavita.nl.
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