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.

Ben je een Aanstormend talent of wil je een carriere switch maken?
Voor de Locatie Enkhuizen zoeken wij een:

Werkvoorbereider Technische Dienst
36uur per week
Deze smaken hebben wij te bieden:
Als Werkvoorbereider heb je te maken met de dynamiek tussen productie van “onze overheerlijke Echte
Enkhuizer Koeken” en uitvoeren van technische werkzaamheden. Jij ondersteunt het Hoofd TD en de monteurs
zodat preventief en correctief onderhoud, reparaties, revisies en modificaties aan de machines, installaties en
gebouwen volgens planning uitgevoerd kunnen worden. Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden en
verwerken van de bestellingen en de aanwezigheid en klaarzetten van de benodigde materialen. Samen met de
Hoofd TD werk je investeringen uit door het uitschrijven van projecten en het aanvragen van offertes.
Daarnaast onderhoud je het preventief onderhoudsprogramma Ultimo, begeleid je buiten firma’s en word je er blij
van om jouw collega’s af en toe te helpen met technische werkzaamheden.

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:
• Je bent technisch onderlegd en hebt MBO werk- en denkniveau
• Je hebt talent voor het bewaren van overzicht en gaat geen uitdaging uit de weg
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je bent een teamspeler en weet anderen te stimuleren en te motiveren
• Je hebt de drive om te verbeteren en wij gaan je leren omgaan met onze systemen Ultimo, TPM en SAP
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, hebben altijd een koekje bij de koffie en zijn in voor een potje tafelvoetbal of een lunchwalk.
Enthousiast?
Word jij enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar
recruitment@peijnenburg.nl

