Vacature: Technisch medewerker service en onderhoud - TD
Bedrijf
Epos B.V., onderdeel van Bieze Food Group, is producent en leverancier van onder andere
kruiden, specerijen, sauzen, marinades en totaal oplossingen voor de verschillende segmenten
binnen de voedingsmiddelenindustrie met de focus op vlees. Epos kenmerkt zich door de
constante productkwaliteit, flexibele en dienstverlenende opstelling en goede service.
Iedere dag zetten de medewerkers zich volledig in om te zorgen dat het gehele proces van inkoop
tot aan levering bij de klant zo effectief en efficiënt mogelijk verloopt. Er is een open en
laagdrempelige cultuur.
Zij vinden het belangrijk dat collega's zich thuis voelen in de organisatie, initiatieven kunnen
nemen, open en eerlijk tegen elkaar zijn en iedere dag met plezier naar hun werk gaan. Alleen zo
kunnen zij ervoor zorgen dat het eindresultaat van het hoogste niveau is. En dat is het
gezamenlijke doel!
Taken en verantwoordelijkheden
Als technisch medewerker service en onderhoud ben je in de technische dienst werkzaam binnen
het organisatieonderdeel Productie. De productie draagt de verantwoordelijkheid voor het
voorbereiden, plannen, realiseren en afleveren van productie/producten, waarbij wordt voldaan
aan de voor Epos relevante wettelijke richtlijnen.
Je biedt technische ondersteuning en expertise ten aanzien van de productieomgeving en als
projectmedewerker bij technische projecten. Deze functie valt hiërarchisch onder je collega, het
hoofd van de technische dienst. Je werkzaamheden zijn onder andere:
Productie apparatuur en koelsystemen preventief onderhouden;
Storingen voorkomen en verhelpen;
Technische middelen en apparaten beheren;
Een actieve bijdrage leveren het continue verbeteren van de processen met de daarbij
horende administratieve taken.
Functieprofiel
Als technisch medewerker service en onderhoud is het belangrijk dat je het werk ziet liggen en je
dienstverlenend opstelt naar je collega's. Jij zorgt ervoor dat je hen goed faciliteert zodat zij zo
optimaal mogelijk met de machines kunnen werken. Je hebt:
MBO werk- en denkniveau;
Bij voorkeur kennis van elektro en ervaring met mechanisch sleutelwerk
Affiniteit met een productieomgeving;
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
Fulltime beschikbaar (dagdienst);

Ervaring met continue verbeteren en storingsanalyse;
Kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving (BRC, HACCP, NEN-normen, EU
wet en regelgeving voor technische materialen).
Wij bieden
Epos is een familiebedrijf, kent een platte organisatie, met veel ruimte voor en vraag naar
ondernemerschap, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, energie, doorzettingsvermogen
en humor. Als onderdeel van Bieze Food Group worden er goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden met ontwikkelingsmogelijkheden geboden. Je werkt in een prettige werksfeer
binnen een hecht en enthousiast team. Een werkomgeving waar dagelijks een beroep wordt
gedaan op zowel jouw zelfstandigheid als jouw teamgeest.
Intentie vast dienstverband.
Reageren
Ben je enthousiast over deze rol binnen Epos? Neem dan contact op met Daan Blankestijn op
telefoonnummer 0342-420741 of 06-12022487.
Ben je geïnteresseerd in deze vacature dan ontvangen we graag je persoonlijke gegevens per email: dblankestijn@faamwerkt.nl.
Regio
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