Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van

Allround monteur
Als monteur bij Nedato ben je onderdeel van een enthousiast en gedreven team
binnen de afdeling Technische dienst. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk
voor het plegen van preventief en correctief onderhoud aan productie- en
verpakkingsapparatuur. Dit op zowel elektrotechnisch als op mechanisch gebied.
Wat ga je doen als Allround monteur:
• Uitvoeren en registreren van preventief onderhoud
• Lokaliseren en verhelpen van storingen en storingsoorzaken.
• Uitvoeren van (nood)reparaties.
• Verwerken van reparatie- en onderhoudsgegevens in Ultimo.
• Ondersteunen en trainen van het productiepersoneel bij in- en omstellen van
productie- en verpakkingsapparatuur en technische vragen.
• Instrueren van productiepersoneel met betrekking tot een juist en veilig gebruik
van machines/apparatuur. Natuurlijk werk je zelf ook op een veilige manier.
• Ondersteunen Supervisor Technische dienst bij het toezien en voorkomen van
gevaarlijke situaties, uitvoeren van investeringsprojecten, technische modificaties
en voorstellen ter verbetering.
Wat wordt er van je verwacht:
- Mbo-opleiding (afgerond) in de richting werktuigbouwkunde, aangevuld met de cursus
elektrisch schakelen en elektrisch storing zoeken, of elektrotechniek.
- 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie in een productie omgeving.
- Ervaring met de voedingsmiddelenindustrie is een pré.
- Bereidheid tot werken buiten dagdienst en in consignatiedienst.
- In het bezit van rijbewijs B.
Als ons nieuwe teamlid ben je gedreven, doelgericht, houd je van verantwoordelijkheid,
neem je initiatief en heb je oog voor innovatie, duurzaamheid en kwaliteit.
Herken jij jezelf hierin en wil je deze uitdaging in een leuke Internationale organisatie
aan? Dan zien wij graag jouw CV tegemoet.

Al meer dan 50 jaar levert de Nedatocoöperatie van 500 telers de beste
kwaliteit aardappelen aan afnemers
over de hele wereld. Zij is één van de
grootste Europese coöperaties op de
aardappelmarkt.
Nedato onderneemt op een
maatschappelijke verantwoorde en
duurzame manier. Dat vertaalt zich
onder andere in het gericht gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen,
hergebruik van water en opwekking
van eigen energie.
BEN JE TOE AAN EEN NIEUWE
UITDAGING?
Jouw cv kan je per e-mail versturen
naar Nedato B.V., t.a.v. mevrouw A.
Bruijnzeel,
sollicitaties@nedato.nl
Wil je meer informatie over deze
functie, neem dan contact op met de
heer M. van der Galiën, Supervisor
Technische Dienst, telefoonnummer
0186-645945
Nedato heeft goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden, die
we graag met jou delen in een
persoonlijk gesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

