Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. 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. Daarnaast zijn wij ook
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.

Voor onze bakkerij in Geldrop zijn wij de volgende positie beschikbaar:

BBL-plek Elektrotechniek / Mechatronica
Deze smaken hebben wij te bieden:
Onder de leiding van het hoofd TD ga jij aan de slag binnen het team en ondersteun jij in een 2-ploegendienst bij
het verhelpen van storingen. Dat is niet alles wat je doet, je voert daarnaast reparaties uit zodat productie veilig
door kan gaan en er geen stagnatie wordt veroorzaakt. Je verricht preventief en correctief onderhoud en bewaakt
voorraadniveaus, zodat alles op tijd besteld kan worden als het gaat om onderdelen en materialen.

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:
Je volgt op dit moment een technische mbo studie (min. niveau 3) in de richting van Mechatronica/
Elektrotechniek;
Je bent gemotiveerd en hebt een proactieve houding;
Je bezit een flexibele instelling en kunt zelfstandig aan de slag;
Je bent een doorzetter, en kunt gestructureerd aan het werk;
Je hebt geen problemen met eventuele 3-ploegendiensten;
Je denkt mee als het gaat om verbetering;
Jij wilt je dolgraag verder ontwikkelen;
Wat voor ons gesneden koek is.
Wij bieden een afwisselende baan met enthousiaste collega’s. Je gaat aan de slag bij een succesvolle organisatie
met een dynamische organisatiestructuur en we houden van een no-nonsense mentaliteit. Net als onze
producten willen wij jou alle kansen bieden om je te ontwikkelen. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring
bespreken wij het salaris.
Word jij Happie van deze vacature?
Solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar recruitment@peijnenburg.nl

We hebben begrip voor acquisitie maar geen interesse

