Vacature: Mechanisch monteur technische dienst
Bedrijf
Al 5 generaties is J. Gosschalk & Zn. B.V. een gerenommeerd bedrijf in Epe. Het grote terrein met
verschillende locaties kent verschillende activiteiten. Van exportslachterij tot vleesverwerking,
groothandel en transport. Dat alles volledig in eigen beheer.
Wie langs de slachterij van Gosschalk rijdt, kan het moeilijk ontgaan dat aan de gevel fier en trots
een bronzen Spaanse stier prijkt. Opvallend, want de stier is afgebeeld op ware grootte. De stier
beeldt uit waar Gosschalk voor staat: stoer, fier, dynamisch en robuust. Rechtop en niet bang.
Samen met zo'n 500 collega's wordt er dagelijks gewerkt in professionele werkomgevingen. Met
de groei van het bedrijf is het 'familie' karakter gebleven. Er wordt onderling veel samengewerkt en
de meeste collega's werken er al jaren.
Taken en verantwoordelijkheden
Als mechanisch monteur technische dienst zorg je voor regelmatig, preventief onderhoud aan het
machinepark, de installaties en de productielijnen aan de hand van onderhoudsschema’s en
checklists. Ook zorg je voor het oplossen van storingen gedurende het productieproces.
Samen met je collega’s beheer je de voorraad onderdelen. Ook het oplossen van technische
mankementen aan de productielocatie behoort tot je takenpakket. Je houdt de werkbonnen
nauwkeurig bij en je geeft duidelijke beschrijvingen van de storingen waar je aan gewerkt hebt.
Je bent proactief in het bedenken van oplossingen. Uiteraard ben je iemand die de werkplaats
netjes achterlaat en zuinig omgaat met omgeving, gereedschappen, onderdelen en materiaal.
Zo werk je samen met je team aan een optimale staat van de gebouwen, de machines en het
terrein.
Functieprofiel
De basisprincipes om in deze functie binnen J. Gosschalk & Zn. B.V. te werken is flexibiliteit,
positieve werkmentaliteit en de motivatie om te leren. Je begint met het leren kennen van de
locaties en afdelingen, van daaruit kun je jezelf persoonlijk verder ontwikkelen.
Daarnaast is het mooi als je het volgende bezit:
Een afgeronde MBO opleiding, bijvoorbeeld werktuigbouw en/of elektrotechniek of
vergelijkbaar;
Affiniteit met en werkervaring in de food en/of retailbranche heeft de voorkeur;
Stressbestendigheid en kunnen werken met deadlines;
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel in woord als ook in geschrift;
Flexibiliteit in je werktijden, je hebt een dienstverlenende rol.

Wij bieden
Een veelzijdige functie in een betrokken en informeel familiebedrijf, geen dag is hetzelfde! We
bieden daarnaast uitzicht op een vast dienstverband en rechtstreeks bij J. Gosschalk & Zn. B.V. in
dienst.
Uiteraard ontvang je een goed en marktconform salaris, reiskosten woon-werkverkeer en
pensioenregeling. Er is ruimte om als persoon met Gosschalk mee te groeien, onder andere door
het volgen van (interne) opleidingen.
Reageren
Ben je enthousiast over deze rol binnen J. Gosschalk & Zn. B.V.? 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.
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