
 
 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries NV met vestigingen in Geldrop, Sintjohannesga en 
Enkhuizen (in totaal ca. 260 medewerkers) is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van kwalitatief 
hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de merken 
Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. In de ontbijtkoeksector is het bedrijf de 
onbetwiste marktleider. Koninklijke Peijnenburg is een dynamisch bedrijf met ambitieuze plannen. Ons motto is 
“het leven van onze medewerkers en onze klanten iedere dag een stukje lekkerder en leuker maken” daar blijven 
wij jong bij, al ruim honderd jaar. 

 
 

Voor de productie locatie Geldrop zijn wij op zoek naar een: 

 

Meewerkend 
Hoofd Technische Dienst 

36 - 40 uur per week  
 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 

Je geeft leiding aan een team van twee monteurs. Samen zorgen jullie ervoor dat het machinepark goed 
onderhouden wordt en stagnaties in het productieproces tot een minimum beperkt worden. 
Naast organiserenden sturende taken, beheer je het TD budget en werk je ook als storings/onderhouds monteur. 
Je bent lid van het Plantteam waarmee je samen invulling geeft aan het beleid van de Plant Geldrop. 
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

 Je hebt een elektrotechnische achtergrond of veel kennis van en/of ervaring met elektrotechniek 

 Je vindt het een uitdaging om vanuit een meewerkende rol een technische dienst aan te sturen 

 Je hebt HBO werk en denk niveau 

 Je hebt analytisch inzicht  

 Ervaring met het onderhoudsprogamma Ultimo is een pré   

 Je inspireert, motiveert en stimuleert de monteurs 

 Je bewaart het overzicht en stelt op basis daarvan de juiste prioriteiten  

 Je hebt een proactieve, flexibele instelling en werkt zelfstandig 

 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je bent probleemoplossend, kritisch en energiek 

 Je werkt in dagdienst en bent bereid om bij afwezigheid van een monteur een avonddienst te draaien 

 In verband met het draaien van consignatiediensten woon je bij voorkeur maximaal 30 minuten rijden van 
Geldrop. 

 
Wat voor ons gesneden koek is. 

Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en 
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich 
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze 
medewerkers.  
 
Ben jij degene die ons team komt versterken? 

 
Stuur dan je korte motivatiebrief samen met je CV per mail naar recruitment@peijnenburg.nl  
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